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วิสาขบูชาร�ำลึก
เพ็ญเดือนวิสาขะครั้งกระนั้น
ประชุมเทพทั้งหลายอยู่รายเรียง

โลกธาตุมหัศจรรย์บันลือเสียง
คอยเคียงพระสรรเพชญเสด็จมา

จ�ำเนียรกาลผ่านสามสิบห้าปี
ทรงตรัสรู้อนุตรสัมมา -

ในดิถีเพ็ญเดือนวิสาขา
สัมโพธิญาณมหามหัศจรรย์

อีกสี่สิบห้าปีมีก�ำหนด
คืนเพ็ญเดือนหกเห็นอยู่เช่นกัน

โลกก�ำสรดโหยไห้พิไรลั่น
พระนิพพานในสาละวันวโนทยาน

แต่พระธรรมค�ำสอนอันช้อนโลก
ยังอยู่ยงคงมั่นนิรันดร์กาล

ให้พ้นทุกข์ภัยโศกวัฏสงสาร
เหมือนจันทร์ฉายชื่นบานนับนานเอย
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ
ประพันธ์ในนามวารสารโพธิยาลัย

เปิดเล่ม
วารสารโพธิ ย าลั ย ฉบั บ นี้ เ ป็ น ฉบั บ พิ เ ศษอี ก วาระหนึ่ ง
พิเศษแรกคือเป็นฉบับครบรอบสองปี พิเศษที่สองคือเป็นฉบับ
“วันวิสาขบูชา หนึ่งในวันส�ำคัญของโลก”
       UNESCO ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันส�ำคัญของ
โลก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่ชาวพุทธศรีลังกาได้น�ำเสนอต่อ
UNESCO หลังจาก UNESCO ได้ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควร
ให้วันวิสาขบูชา เป็นวันส�ำคัญของโลก
       นับเป็นเรื่องน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง และชาวพุทธทั่วโลก
จะถือวาระจัดการประชุมใหญ่ข้ึน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ความรู้ และวิชาการต่างๆ ปัญหาที่พบ แนวทางการแก้ไข ฯลฯ
ให้แก่กนั ในหมูป่ ระเทศสมาชิก ซึง่ มีประมาณ ๘๘ ประเทศทัว่ โลก
บางประเทศไม่นกึ ว่าจะมีกลุม่ ชาวพุทธแต่กม็ ี เช่น บางประเทศใน
ยุโรปตะวันออก เช่น เชกโกสโลวาเกีย ลิทวั เนีย หรือประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย เช่น ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และประเทศแถบ
ขั้วโลกใต้ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น
       ศาตราจารย์ที่สอนวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยชั้น
น�ำในประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ผ่านการ
ศึกษาพระไตรปิฎกและภาษาบาลีอย่างเชี่ยวชาญ สามารถพูด
ปาฐกถาภาษาบาลีได้อย่างคล่องแคล่ว เก่งกว่าพระสงฆ์ไทยเสีย
อีก ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาเห็นความส�ำคัญในการศึกษาเล่าเรียน
พระไตรปิฎกและภาษาบาลีอย่างจริงจัง ไม่ย่อท้อต่อความยาก
ล�ำบาก ทั้งๆ ที่เป็นภาษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาพื้่นถิ่นของพวก
เขาเลย ผิดกับคนไทย ซึง่ น่าจะคุน้ กับพระไตรปิฎกและภาษาบาลีดี
เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา และพระพุทธ
ศาสนาก็อยู่คู่กับคนไทยนานแสนนานนับตั้งแต่สร้างบ้านแปลง
เมือง กลายมาเป็นประเทศไทย แต่จะมีพระสงฆ์ไทยและคนไทย
สักเท่าใดกัน ทีม่ งุ่ มัน่ ศึกษาพระไตรปิฎกและภาษาบาลีอย่างแน่ว
แน่จริงจัง เพื่อสืบทอดและส่งต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนนานออก
ไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน
อนึ่ง ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธ
ศาสนาเถรวาทแห่งโลก ดังนั้น การประชุมส่วนใหญ่ หลายครั้ง
จึงถูกจัดขึ้นในประเทศไทย มีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมบางปี
หลายพันคน  ยกเว้นปีน  ี้ ทกี่ ารประชุมได้จดั ขึน้ ทีป่ ระเทศศรีลงั กา
หากความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี เราจะเป็นคน
ดีได้อย่างไร หากไม่กตัญญูต่อพระพุทธเจ้า พระศาสดาผู้ทรง
มหากรุณาธิคุณต่อชาวโลกทั้งปวง เมื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเสียสละพระองค์เองเผยแผ่สิ่งที่ทรงค้นพบ เพราะ
ทรงเล็งเห็นว่า ยังพอมีผู้มีสติปัญญาจะเรียนรู้และบรรลุธรรม
ตามที่ทรงแนะน�ำ  แม้จะทรงทราบว่า ในท่ามกลางดินแดนที่เต็ม

ฉบับที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ไปด้วยมิจฉาทิฏฐิทั่วทุกตารางนิ้ว การจะท�ำให้สัมมาทิฏฐิบังเกิด
ขึ้นนั้น ไม่น่าจะเป็นไปได้เลย แม้พระองค์จะต้องเหน็ดเหนื่อย
อย่างแสนสาหัส แต่พระองค์ไม่ทรงหวัน่ ไหว เพราะกิจทีจ่ ะต้องท�ำ
เพื่อพระองค์เองไม่มีอีกแล้ว ทุกพระกรณียกิจท�ำเพื่อประโยชน์
สุขของชาวโลก
การที่ เ ราได้ อ านิ ส งส์ จ ากพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระพุทธเจ้า ท�ำให้เรามีโอกาสได้พบสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ที่เรียก
ว่า พระนิพพาน ความสงบเย็นอันเป็นนิรันดร์ การไม่ต้องกลับมา
เกิดวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอันยาวนาน เผชิญกับความทุกข์จาก
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากบุคคลที่รัก ของที่รัก
อันท�ำให้จิตใจต้องทุกข์ทรมาน เจ็บปวด ไม่มีสิ้นสุด
พระมหากรุณาธิคุณนี้จึงยิ่งใหญ่นัก อันเราพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายควรได้ส�ำเหนียกและตระหนักแน่นอยู่ในใจเสมอ และ
ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  ศึกษาค�ำสอนอย่างตั้งใจ แล้วน�ำ
มาประพฤติปฏิบัติให้เป็นนิจศีล ด�ำเนินชีวิตอยู่ในครรลองครอง
ธรรม บ�ำเพ็ญทาน ศีล ภาวนา อยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ  หากท�ำได้เช่นนี้
นอกจากจะได้ชอื่ ว่า กัลยาณชนแล้ว ยังเป็นการแสดงความกตัญญู
กตเทวีต่อผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่มีประมาณอีกด้วย
วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้ จัดท�ำอย่างตัง้ ใจเพือ่ บูชาพระพุทธ
องค์ ได้คัดเลือกเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ใน
หลากหลายแนว เช่น คอลัมน์ ชวนอ่านหนังสือ ฉบับนี้ชวนอ่าน
หนังสือชุด พุทธประวัติ The Gotama Buddha ซึ่งเป็น
หนังสือพุทธประวัตแิ นวประวัตศิ าสตร์ เขียนโดย ศ.ดร. นากามูระ
จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ท่านผู้นี้ใช้เวลาค้นคว้า
และศึกษาคัมภีรต์ า่ งๆ เท่าทีห่ าได้ทงั้ ในมหายานและเถรวาท แล้ว
รวบรวมมาเขียนเป็นพุทธประวัตเิ ล่มนี้ มีหลักฐานอ้างอิงครบครัน
ท่านใดสนใจจะศึกษาพุทธประวัตใิ นแง่ประวัตศิ าสตร์และวิชาการ
ต้องอ่านหนังสือชุดนี้
นอกจากนั้น เรายังได้คัดเลือกเรื่องที่มีเนื้อหาธรรมะอันลึก
ซึง้ และพิเศษสุด ทีเ่ ขียนโดยคณะผูจ้ ดั ท�ำของเรา ซึง่ เป็นพระภิกษุ
ผู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษา และได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของ
ท่านให้กับท่านผู้อ่าน
เรื่องประสบการณ์การเรียนพระอภิธรรมหลักสูตรเร่งรัด
เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะค�ำว่า พระอภิธรรม คนไทยมักไม่
ค่อยคุ้น ว่าท�ำไมจึงต้องเรียนพระอภิธรรม พระอภิธรรมเป็นหนึ่ง
ในสามของพระไตรปิฎก ดังนั้น จึงมีความส�ำคัญไม่น้อยกว่าปิฎก
อื่นๆ แต่เนื่องจากความยาก ความลึกซึ้ง จึงท�ำให้พุทธศาสนิกชน
จ� ำ นวนหนึ่ ง กลั ว ที่ จ ะศึ ก ษา หากอ่ า นบทความเรื่ อ งนี้ แ ล้ ว
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จะเห็นภาพว่า เราจะเรียนพระอภิธรรม
ได้อย่างไรบ้าง เป็นทางเลือกหนึ่งใน
หลายๆ ทาง เพราะการเรียนการสอน
พระอภิธรรมมีหลายหลักสูตร ทัง้ แบบ
ยาวนาน หลายปีหลายเดือน และแบบ
เร่งรัดอย่างที่เล่าไว้ในฉบับนี้ เชิญท่าน
ผู้อ่านที่สนใจใฝ่เรียนได้รับรู้ไว้เป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง
เนื่องจากเรามีบทความดีๆ ที่
เกีย่ วกับพระพุทธเจ้าน�ำเสนอมากมาย
ในฉบับนี้ จนพื้นที่ไม่พอ เราจึงได้เพิ่ม
หน้าอีก ๘ หน้า และจ�ำเป็นต้องยก
คอลัมน์ประจ�ำบางคอลัมน์ไปอยู่ใน
เล่มถัดไป
โลกวันนี้มีแต่ความวุ่นวาย ร�ำร�ำ
จะเกิดสงครามใหญ่ในตะวันออกกลาง
หากมองใกล้เข้ามาในประเทศของเรา
ข่าวอาชญากรรมร้ายแรง มีให้เห็น
รายวั น ทวี ค วามรุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น ทุ ก ที
ข่าวเหล่านี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า โลก
ที่ห่างไกลธรรมะอย่างที่เป็นอยู่นี้ มี
แต่ภัยพิบัติที่น่ากลัว คอยจะท�ำลาย
ล้ า งมนุ ษ ยชาติ แต่ เรายั ง โชคดี ที่ มี
พระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ทางรอดไว้ให้เรา
ที่เหลือคือเราจักสามารถน�ำสิ่งที่ทรง
สอน มาใช้ได้แค่ไหน อย่างไร
คณะผู ้ จั ด ท� ำ หวั ง ว่ า วารสาร
โพธิยาลัย จะเป็นส่วนเสี้ยวเล็กๆ ใน
สังคมไทย ที่ยังคงรักษา สืบทอด ค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้าให้ด�ำรงคงอยู่
ต่อไป เต็มตามก�ำลังความสามารถที่
มี และนี่คือการแสดงกตัญญูกตเวทีใน
วิถีทางที่ท�ำได้ ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุก
คนมีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อองค์พระบรมศาสดาได้ ตามก�ำลัง
ความสามารถของตน เพียงแต่จะท�ำ
หรือไม่เท่านั้น
คณะผู้จัดท�ำ
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วิสัชนาธรรม

มหาสีหนาทสูตร

เหตุแห่งการบันลือสีหนาท

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

ปุจฉา : กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์  
ปรารภถึงวันวิสาขบูชา เราชาวพุทธต่างน้อม
ร�ำลึกถึงพระพุทธคุณ จึงอยากจะถามถึงเรื่อง
การบันลือสีหนาท ของพระพุทธเจ้า ซึง่ มีกล่าว
ไว้ในมหาสีหนาทสูตร อยากทราบที่มาและ
แนวทางการศึกษาของพระสูตรนี้
มหาสีหนาทสูตร  มหาสีหนาท  มหาสีห์ คือ
ราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ ราชสีห์ผู้ประเสริฐ นาท คือ
การเปล่งเสียงออกมา การบันลือเสียงด้วยการ
เปล่งเสียงของราชสีหผ์ ยู้ งิ่ ใหญ่ แต่ราชสีหใ์ นทีน่ ี้

เป็นการอุปมา คือทัง้ โลกนี  ้ ผูท้ ที่ รงอ�ำนาจมาก
โบราณเขาเรียกว่า สีห หรือ ราชสีห์ เป็นเจ้า
แห่งไพร ผู้ที่มีอ�ำนาจมากในพระพุทธศาสนา
คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเปล่ง
สีหนาทไปสู่ทิศทั้ง ๔ เราจะเห็นเสาอโศกมี
สัญลักษณ์คือสิงห์หันหน้าไปสู่ทิศทั้ง ๔ ในเสา
อโศกจะบอกไว้ชดั เจนว่า สีหะนาทัง นะทันเต เต
ปะริสาสุ วิสาระทา คือองค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงเปล่งเสียงสีหนาท บันลือสีหนาทในทาง
พุทธบริษทั ทัง้    ๔   ดว้ ยวิสารทะ   คอื ความแกล้วกล้า

4

๒๔

ความอาจหาญ กล้าที่จะประกาศพระศาสนา
บันลือสีหนาทไปสู่ทิศทั้ง ๔ สีหะนาทัง คือ
ประกาศพรหมจักร จักรอันประเสริฐนี้ไม่ไป
ท�ำลายชีวิตใคร แต่เป็นจักรที่หมุนชีวิตคนให้
เปลี่ยนไปในทางที่ดี ดีกว่า ดีที่สุด คนเอาไป
ประพฤติแล้วจะพ้นจากทุกข์ทงั้ ปวง แต่ยคุ สมัย
หลังนี้ คนมีอ�ำนาจเขาก็ประกาศเหมือนกัน
แต่เป็นจักราวุธ อาวุธทีเ่ ป็นจักร เครือ่ งจักรทีไ่ ป
ท�ำลายคนอื่น แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประกาศพรหมจักร ธรรมจักร จักรที่หมุนไปสู่
ทิศทั้งสี่ แล้วท�ำให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง อันนี้คือ
พระองค์ทรงเปล่งสีหนาท มาด้วยความแกล้วกล้า ตามทีป่ รากฏในคาถาว่า สีหะนาทัง นะทันเต เต ปะริสาสุ วิสาระทา พฺรหั มฺ ะจักกัง ปะวัตเตนติ โลเก อัปปะฏิวตั ติยงั การบันลือสีหนาท
คื อ การเปล่ ง เสี ย งเหมื อ นราชสี ห ์ การหมุ น
พรหมจักร ธรรมจักรของพระองค์ ไม่มีผู้ที่
จะย้อนหรือโต้กลับได้
ในยุคสมัยโบราณ กลุม่ สุนกั ขัตตลิจฉวีบตุ ร
มาต�ำหนิว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้
แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงอย่าง
อาจหาญ ด้วยเวสารัชชธรรม ๔ ประการ หรือ
เวสารัชชญาณ ญาณที่พระองค์ประกาศ
ความอาจหาญ กล้ า ที่ จ ะประกาศว่ า
ท� ำ ไมพระองค์ จึ ง สามารถประกาศ
พรหมจักรให้เป็นไปได้ อดีตเหตุ
คือบารมีทั้ง ๑๐ ได้สร้างไว้เต็ม
แล้ว เหตุปัจจุบัน คือก�ำลังของ
พระตถาคต ๑๐ ประการ ก�ำลัง
ของพระพุ ท ธเจ้ า ๑๐ ประการ  
เช่ น ทศพลญาณ ญาณคื อ ก� ำ ลั ง
ของพระพุทธเจ้า คือ
ก�ำลังพระวรกาย

ของพระองค์ ก็มี ๑๐ ประการ ก�ำลังญาณก็มี
๑๐ ประการด้วยกัน ช้างเป็นสัตว์ที่มีอานุภาพ
มาก ก�ำลังมากที่สุดในโลก แต่พระพุทธองค์มี
ก�ำลังมากกว่านั้น ๑๐ เท่า แต่ถ้าเป็นก�ำลัง
ญาณปัญญา  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญญาเกีย่ วกับ
สัตว์ใน ๓๑ ภพภูมิ ตั้งแต่สัตว์ในอบายภูมิ
จนถึงสูงสุดคือพรหม พรหมมีความคิดระดับ
ไหน เราอาจจะบอกว่า ยุคนี้พิสูจน์ได้ เช่น
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เราก็ เชื่ อ แต่ ถ ้ า เราไปดู ใ น
พรหมชาลสูตร เราจะเห็นว่า ในพระไตรปิฎก
โดยเฉพาะพรหมชาลสูตร นักวิทยาศาสตร์นั้น
จัดอยู่ในกลุ่มวีมังสี (คือมีปัญญาในการคิดค้น
ทดลองต่างๆ) อยู่ในเครือข่ายของทิฏฐิ ๖๒
ซึ่งยังอยู่ใ นข่ายความคิด ๖๒ ชั้น กลุ่มนัก
วิทยาศาสตร์ก็เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ฌาน แต่ด้วย
การคิดค้นวัตถุและสิ่งประดิษฐ์ออกมาเท่านั้น
เอง สูงกว่านั้นคือพวกพรหม ปฏิบัติจนได้ฌาน
สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ เมื่อตายจาก
มนุษย์จึงไปเกิดในพรหมโลกได้ สูงกว่านัก
วิทยาศาสตร์อีก แต่ความคิดของคน ๖๒ ชั้น
ที่เรียกว่าทิฏฐิ ๖๒ พระองค์ดักได้ด้วยข่าย
แห่งพระญาณของพระองค์ คือญาณชาละ
พรหมชาละ อรรถชาละ สังคามวิช ยะ
ฉะนั้น พระองค์มีพระญาณที่แกล้วกล้า
สามารถที่จะดักข่ายแห่งความคิด
ของสั ต ว์ ใ น ๓๑ ภพภู มิ และ
สามารถที่จะประกาศความเป็น
พุ ท ธะให้ ช าวโลกได้ รั บ รู ้ อ ย่ า ง
ชัดเจน การบันลือสีหนาท คือ
ประกาศออกไปด้วยความอาจหาญ
ไปสู่ทิศทั้ง ๔ หมายถึง ประกาศ
ธรรมจักรนั้นเอง
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นี้ คื อ สิ่ ง ที่ ช าวพุ ท ธ
ต้องภูมิใจว่า พระพุทธเจ้า
หรื อ พระศาสดาของชาว
พุ ท ธ ไม่ ใช่ ใ ครก็ ไ ด้ ที่ จ ะ
อุ ป โลกน์ ขึ้ น มาเป็ น พระพุ ท ธเจ้ า ต้ อ งสร้ า งเหตุ
สร้างปัจจัยมาทั้งหมด ๒๐
อสงไขย คือบารมีทั้ง ๑๐
นั่นคือเหตุที่จะท�ำให้เป็น
พุ ท ธะหรื อ เรี ย กอี ก ชื่ อ ว่ า
พุทธการธรรม คือ ธรรมะที่
จะท�ำให้ผู้กระท�ำเป็นพระพุทธเจ้า เรียกว่า
บารมี เริ่มจากทานบารมี ศีลบารมี เป็นต้น
จนถึ ง อุ เ บกขาบารมี เ ป็ น ที่ สุ ด เป็ น เหตุ ใ ห้
เป็ น พระพุ ท ธเจ้ า ได้ การสร้ า งเหตุ ส ร้ า ง
ปัจจัยคือสร้างฐานไว้เพียงพอ คือท�ำความดี
๑๐ ประการ มานานถึง ๒๐ อสงไขย เริ่มจาก
คิดในใจไม่บอกให้ใครรู้ ๙ อสงไขย ให้คนอื่น
รั บ รู ้ ต ามอี ก ๗ อสงไขย หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ด้
รั บ พยากรณ์ ว ่ า หลั ง จากนี้ เ ป็ น ต้ น ไปอี ก ๔
อสงไขยแสนมหากัปสุเมธดาบสจะได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระนามว่าโคดม
สรุปแล้ว พระองค์สร้างเหตุสร้างปัจจัย
สร้างฐานมวลชนเอาไว้ ๒๐ อสงไขย ก่อนที่
พระองค์จะมาเป็นพระพุทธเจ้า และเป็นพระพุทธเจ้าทีใ่ ช้ปญ
ั ญาน�ำหน้าในการบ�ำเพ็ญบารมี
ทีเ่ รียกว่า พระพุทธเจ้าแบบปัญญาธิกะ เพราะ
ฉะนั้น ต้องภูมิใจว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่
บุรุษโนเนม ไม่ใช่ใครก็ได้มาเป็นพระพุทธเจ้า
แต่ทรงสร้างเหตุทจี่ ะเป็นพระพุทธเจ้า คือสร้าง
ฐานบารมีไว้ใน  ๓๑  ภพภูม  ิ สร้างไว้ยาวนานถึง
๒๐ อสงไขย และพระชาติ สุ ด ท้ า ย ก� ำ ลั ง
พระวรกายของพระองค์ ก็ ไ ม่ เ หมื อ นมนุ ษ ย์
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อาฬวกยักษ์ยอมฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า

ธรรมดา มีมากกว่าช้างที่มีก�ำลังมากที่สุดถึง
๑๐  เท่า  สว่ นก�ำลังสติปญั ญา  เรียกว่าทศพลญาณ
สัพพัญญุตญาณ อนาวรณญาณ อินทริยปโรปริยัตตญาณ อาสยานุสยญาณ ฯลฯ  ญาณทัง้ ๑๐
ประการที่ อ งค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงมี
พระองค์เปล่งให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานี้
ยอดเยีย่ มเลิศมนุษย์จริงๆ  ด้วย เวสารัชชญาณ
๔ ประการ คือญาณทีท่ ำ� ให้แกล้วกล้าอาจหาญ
ใครจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้
เอาเวสารัชชญาณ ๔ มาประกาศ ๑ – ๒ - ๓  
พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่จริง ชาวพุทธยิ่งใหญ่จริง
มีหลักการ มีเหตุมผี ล มีการวางรากฐานมา ๒๐
อสงไขย และจัดระบบ ๑ – ๒ – ๓ ฯลฯ ส�ำหรับ
สัตว์เดรัจฉาน  ใช้ธรรมะหมวดนี  ้ ถา้ อยูใ่ นทุคติภมู ิ
ใช้ธรรมะหมวดนี้ ถ้าเป็นมนุษย์ใช้ธรรมะหมวด
นี้ เทวดาใช้ธรรมะหมวดนี้ พรหมชัน้ นีใ้ ช้ธรรมะ
หมวดนี้ พรหมชั้นสูงใช้ธรรมะหมวดนี้ สรุปว่า
ธรรมะส�ำหรับสัตว์ใน ๓๑ ภพภูมิ พระองค์
ก็แบ่งให้หมด เป็นพุทธวิธีการบริหารจัดการ
จ�ำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ใน ๓๑ ภพภูมิ
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สัตถา เทวะมะนุสสานัง พระองค์เป็นครู
ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ถ้าเราได้ศึกษา
มหาสีหนาทสูตร ว่าด้วยเหตุแห่งการบันลือ
สีหนาท จะมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าของเรา เป็นผู้
อาจหาญจริง วางรากฐานไว้จริง ระบบบริหาร
จั ด การดี จ ริ ง คนบางคนในยุ ค นี้ ส มั ย นี้ ไ ม่ มี
ตถาคตโพธิสัทธา ปรามาสว่าพระพุทธเจ้าเป็น
ใครมาจากไหน ไม่เห็นมีหลักฐานอะไรเลย หาก
ศึกษามหาสีหนาทสูตรแล้ว เราจะภูมิใจในการ
เป็นชาวพุทธว่า พระพุทธเจ้าของเราทรงวาง
รากฐานที่ยาวนาน จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ประกาศพรหมจรรย์ไปสู่ทิศ
ทัง้ ๔ โดยทีป่ ระกาศพรหมจรรย์แล้ว ทัง้ มนุษย์
ทั้งเทวดา ทั้งพรหม ยอมรับ ทุกชีวิตได้รับ
ประโยชน์หมด แต่ถ้าในยุคนี้สมัยนี้ประเทศ
มหาอ�ำนาจประกาศออกไป ถ้าใครไม่เข้าข้าง
ก็อาจพังพินาศ แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประกาศออกไปแล้ว ไม่ต้องเลือกข้าง ถ้าใคร
ปฏิบัติตามย่อมได้รับประโยชน์โดยถ้วนหน้า
เหมื อ นกั น ประโยชน์ ใ นชาติ นี้ ประโยชน์
ในชาติหน้าและประโยชน์สูงสุด

ปุจฉา : ที่พระอาจารย์บอกว่าพระพุทธองค์
สามารถบริหารจัดการ ๓๑ ภพภูมไิ ด้ เพราะว่า
มีพระญาณ ๑๐ อย่างใช่ไหม
วิสัชนา : ใช่ ทรงมีญาณ ๑๐ อย่าง เช่น
ญาณที่สามารถรู้อัธยาศัยของทุกคนเรียกว่า
อาสยานุสยญาณ คนนีร้ าคะจริต รักสวยรักงาม
คนนี้โทสะจริต ขี้โมโห คนนี้โมหะจริต ไหลไป
ตามกระแส คนนีว้ ติ กจริต คิดมาก คนนีพ้ ทุ ธิจริต
มีปัญญามาก
อาสยะคืออัธยาศัย ความโน้มเอียงหรือ
จริตของสัตว์ อนุสยะ ก็คืออนุสัย กิเลสที่นอน
เนื่องหรือแอบอาศัย เป็นสิ่งเล็กๆ ที่แอบอาศัย
อยู ่ ใ นอั ธ ยาศั ย คื อ สิ่ ง ที่ ป ลู ก ฝั ง มายาวนาน
พระพุทธองค์ทรงรู้อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลาย
อย่างเช่น อาฬวกยักษ์ ก็ทรงรู้ว่าอาฬวกยักษ์
นิสัยเหี้ยมโหด นิมนต์พระพุทธเจ้าเข้าไปใน
วิมาน พระองค์กเ็ สด็จเข้า พอพระองค์เสด็จเข้า
อาฬวกยักษ์กน็ มิ นต์ให้ออกมาเดีย๋ วนี้ พระองค์
ก็ออก แล้วนิมนต์กลับเข้ามาใหม่ พระองค์กเ็ ข้า
คืออาฬวกยักษ์จะยุให้พระองค์โกรธ  ถา้ พระองค์
โกรธคือแพ้ อาฬวกยักษ์นิมนต์เข้ามาในวิมาน
ก็เข้า นิมนต์ออกไปเดี๋ยวนี้ก็ออก นิมนต์กลับ
เข้ามาใหม่กเ็ ข้า  ถ้าเป็นชาวบ้านก็โมโหแล้ว แต่
พระองค์มีขันติ อดทนได้ ในที่สุดอาฬวกยักษ์
ก็ยอมแพ้  พอยอมแพ้แล้วก็ยอมเปิดใจฟังธรรม
ได้บรรลุธรรม เพราะฉะนั้นตอนนี้คือทรงรู้
อัธยาศัยของอาฬวกยักษ์
พอรู ้ อั ธ ยาศั ย แล้ ว ท� ำ อะไรที่ ไ ม่ ขั ด กั บ
อัธยาศัย  เหมือนคล้อยตามก่อน  สดุ ท้ายพระองค์
ก็ดึงเข้ามาอยู่ในธรรมะของพระองค์ พอดึงเข้า
มาสูธ่ รรมะเรียกว่าได้ใจ  ได้ใจเขาแล้ว  พระพุทธเจ้าเป็นพวกเดียวกับเราแล้ว สุดท้ายก็ยอมฟัง
ธรรม พอยอมฟัง น้อมจิตไปก็ได้บรรลุธรรม
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เพราะฉะนั้น อาสยานุสยญาณ ก็เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่ส�ำคัญในการบริหารจัดการสัตว์ใน ๓๑
ภพภูมิ
ปุจฉา : อาสยานุสยญาณเกีย่ วข้องกับปาฏิหาริย์
ด้วยใช่ไหม
วิสัชนา : อาจจะเกี่ยวกับอนุสาสนีปาฏิหาริย์ ที่รู้อัธยาศัยของสัตว์ แต่หลังจากนั้น
ทีส่ ำ� คัญคือให้ธรรมะทีถ่ กู กับอัธยาศัย คือเทศนา
คัมภีระ ความลึกซึ้งด้านการแสดงธรรม และ
อนุสาสนีปาฏิหาริย์ที่รู้ธรรมะที่ถูกกับอัธยาศัย
แล้วเกิดปาฏิหาริย์ คือรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่
ควรรู้ควรเห็น
สรุปว่ามหาสีหนาทสูตร พระสูตรแห่งการ
บันลือสีหนาทที่ยิ่งใหญ่ ปรารภสุนักขัตตะลิจฉวีบุตร ซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นสมัยนั้น
เขาพูดอย่างไรคนก็ฟัง แต่สุดท้ายพอได้มาเห็น
การท�ำงานของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงทีท่ รง
บันลือสีหนาทด้วยเวสารัชชธรรม ๔ ประการ
ธรรมทีท่ ำ� ให้อาจหาญไม่เก้อเขิน เวสารัชชญาณ
นี้มีเฉพาะพระพุทธเจ้า ความอาจหาญแกล้วกล้ายังไม่มีใครสามารถท�ำได้เทียบพระพุทธ
องค์ หากใครจะกล่าวว่าอย่างไร พระองค์
สามารถตอบโต้ได้ทั้งหมด ของพระสารีบุตรก็
ได้ระดับหนึ่ง พระโมคคัลลานะก็ได้ระดับหนึ่ง
ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับทุกคนได้ แต่พระพุทธเจ้าทรงแก้ปัญหาให้ทุกคนได้ เรียกว่า
ทรงมีความอาจหาญอย่างยิ่ง มีครบสมบูรณ์
ในพระพุทธเจ้า นั้นคือเวสารัชชญาณ
ถ้าชาวพุทธได้ศกึ ษา จะเกิดความภูมใิ จว่า
เรามีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และ
ยิ่ ง ใหญ่ ข นาดไหน พระองค์ ท รงกล้ า บั น ลื อ
สีหนาทใน ๓๑ ภพภูมิ ใน ๓๑ ภพภูมินี้ไม่มีใคร
ทีจ่ ะสามารถโต้กลับพระองค์ได้เลยโดยประการ
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ทั้งปวง อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องภูมิใจ บางท่าน
พอไม่รู้หลักธรรมหรือหลักการของชาวพุทธก็
อาจจะว่าชาวพุทธเรามีอะไรดีบ้าง เรามีของดี
ที่สุด ดี - ดีกว่า - ดีที่สุด ดีคือมีศีล ดีกว่าคือมี
สมาธิ ดีที่สุดคือมีปัญญาเพื่อหลุดพ้น ในพระพุทธศาสนามี ๓ ดี คือดีที่สุดที่ศาสนาอื่นไม่มี
เขาจะมีดีและดีกว่า ดีคือมีศีล ดีกว่าคือมีสมาธิ
จนได้ฌาน แต่ดที ส่ี ดุ คือมีปญ
ั ญาเพือ่ หลุดพ้นนัน้
ในศาสนาอืน่ ไม่มี ชาวพุทธมีตรงนีแ้ ต่เราไม่คอ่ ย
ทราบ จึงไม่มีความภูมิใจในความเป็นชาวพุทธ
ไม่ เชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ค่ า ของความเป็ น ชาวพุ ท ธ
จุดแข็งของชาวพุทธคือปัญญา
ต้องภูมใิ จว่าเราเป็นศิษย์มคี รู ครูของเราก็
คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ใช่ใครก็ได้จะมาเป็น
ทรงสร้างฐาน  สร้างเหตุสร้างปัจจัยมานาน  ๒๐
อสงไขย เช่น บารมีทงั้ ๑๐ มีทานเป็นต้น จนถึง
อุเบกขาเป็นที่สุด “บารมี” แปลได้ ๕ ความ
หมายคือ  ๑. บ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ ผูอ้ นื่   ๒. การ
กระท�ำทีป่ ระเสริฐ  ๓. การกระท�ำของผูป้ ระเสริฐ
๔. การตักตวงคุณงามความดีใส่ในตน และ
๕. การกระท�ำทีส่ ง่ ให้ผกู้ ระท�ำถึงฝัง่ พระนิพพาน
นั่นแหละ สิ่งส�ำคัญที่เราจะต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าท�ำสิ่งนี้มา ๒๐ อสงไขย กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า เจริญพร
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๒๔

พระธรรมเทศนา

พระอาจารย์ชยสาโร

กรณียเมตตสูตร

ตอน ๒ (จบ)

อะนะติมานี เป็นผู้ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น นี่เป็น
เรื่องของมานะ การถือตัวถือตน นี้เรียกว่าเป็น
อาการของความถือตัวถือตนทีร่ นุ แรง น่าเกลียด
คือการถือคนอื่นว่าต�่ำต้อย การถือสีผิวเป็นต้น
ซึ่งนี่เป็นมลทินของชาวยุโรปตั้งแต่ไหนแต่ไร
มา ถือว่าผิวขาวอย่างนี้ ดีกว่า สูงกว่าผิวสีอื่น
คนที่มีผิวขาวศิวิไลซ์กว่า มีอารยธรรมสูงกว่า  
แค่เห็นคนผิวด�ำก็ดูถูก ดูหมิ่นแล้ว อันนี้ก็เป็น
มลทิน
อย่าลืมว่าคุณธรรมแต่ละข้อนี้ เป็นคุณธรรม
ของผู้มีเมตตา ถ้าเราแบ่งแยกอย่างนี้ ระหว่าง
ผูส้ งู   ผตู้ ำ  
�่ ถอื ว่าคนชัน้ นีด้ กี ว่าคนชัน้ นัน้   แบ่งแยก
เพราะชาติ  ชนั้   วรรณะ  อย่างใดอย่างหนึง่   เมตตา
ไม่เกิดแน่  เพราะเมตตาคือความหวังดี  ความรัก
บริสุทธิ์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีการเลือก
ที่รักมักที่ชัง ถ้ายังมีการแบ่งแยก มีการดูถูก

ดูหมิ่น เหยียดหยาม เมตตาไม่เกิดแน่ ฉะนั้น
เรือ่ งนีเ้ ราก็ควรระมัดระวัง อย่างเช่นพระวัดป่า
บางทีเห็นพระวัดบ้านครองจีวรไม่เรียบร้อย
นั่งรถเก๋ง พระวัดบ้านยืนสูบบุหรี่ข้างถนน ซื้อ
ลอตเตอรี่ อะไรอย่างนี้ บางทีพระวัดป่าก็ดูถูก
เหมือนกันนะ
การเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและวิจารณ์ด้วย
จิตใจที่เป็นกลางหรือหวังดีต่อพระศาสนาก็อีก
อย่างหนึง่ แต่วา่ ต้องดูทจี่ ติ ใจ ถ้ามีความรูส้ กึ ว่า
เราดีกว่าเขา เราก็ผิดศีลของเรา จิตใจของเราก็
เศร้าหมอง พระพุทธองค์ตรัสว่าบัณฑิตเป็นผู้
ที่ไม่มีความรู้สึกแม้แต่นิดเดียวว่า เราดีกว่าเขา
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกว่า ศีลบริสุทธิ์กว่า ถ้า
พระองค์ใดศีลบริสุทธิ์แล้วถือว่าดีกว่า สูงกว่า
พระทีท่ ศุ ลี ท่านก็เศร้าหมองแล้ว เสียความเป็น
บัณฑิตแล้ว หรือพระทีส่ มาธิดๆี ได้ฌานสมาบัติ
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แล้ว ไปดูถูกพระที่ยังไม่ค่อยสงบว่าสู้เราไม่ได้  
นี่ก็เสียความเป็นบัณฑิตแล้ว เศร้าหมองแล้ว
ต้องระวังค�ำว่า “สู้เราไม่ได้” นี่คืออาการ
ของการดูถูก ปัญญาเราเฉียบแหลม เราเก่ง
เราฉลาด  แล้วก็ถอื ว่าเราสูงกว่าคนไม่ฉลาด  เรือ่ ง
นีจ้ ะเกิดขึน้ บ่อยใช่ไหมในโลก คนทีม่ กี ารศึกษา
คิดเร็วมักจะร�ำคาญคนที่คิดช้า โอ้ ท�ำไมเขาโง่
อย่างนั้น สิ่งที่น่าจะเห็นได้ก็ไม่เห็น ถ้าเรา
ชอบว่าคนอื่นว่าโง่  ให้ดูจิตใจของเราในขณะที่
ว่าคนอืน่ โง่   หมายความว่าเราฉลาดใช่ไหม  หมาย
ความว่าเราดีกว่าเขาใช่ไหม ต้องระวัง อย่าให้
ความคิดแบบนี้เกิดขึ้น
การยอมรับความสามารถที่แตกต่างกัน
ก็มไี ด้  แต่การทีเ่ อาอัตตาเข้าไปครอบครอง  กเ็ ป็น
อีกก้าวหนึ่ง การปล่อยวางเรื่องมานะ ไม่ได้
หมายความว่า  ไม่รบั รูต้ อ่ ความแตกต่าง  ทุกคน
เสมอกันหมด ไม่ใช่อย่างนั้น เช่นว่าอาตมาพูด
ภาษาอังกฤษนีเ่ ก่งกว่าโยม  เรือ่ งพูดภาษาอังกฤษ
นีโ่ ยมสูอ้ าตมาไม่ได้  แต่นนั่ ก็ไม่ได้หมายความว่า
อาตมาเก่งกว่า ดีกว่า แต่เพราะว่ามันมีเหตุ
มีปัจจัย คืออาตมาเกิดเมืองนอกก่อนจะมา
เมืองไทย จึงพูดภาษาอังกฤษได้เก่งกว่า
สั น ตุ ส สะโก เป็ น ผู ้ สั น โดษ ค� ำ นี้ มี ก าร
ถกเถียงกันมากเหมือนกัน สันโดษคือความรูส้ กึ
ที่ปราศจากตัณหา ปราศจากความอิจฉาเกี่ยว
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กับวัตถุสิ่งของต่างๆ หรือสิ่งที่เราสมมติกันว่า
ของเรา อยากได้ อยากได้มากกว่านี้ อยากได้
อย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าจิตใจคิดอย่างนั้นก็เศร้า
หมอง ไม่สงบ ไม่นิ่ง ไม่มีความสุข ใช่ไหม และ
ถ้าเราเห็นคนอื่นได้ แล้วเราอิจฉา แหม ท�ำไม
เราไม่ได้อย่างนั้นสักที ความอิจฉา และความ
อยากได้ ก็จะเป็นอุปสรรคต่อความสงบ
ความสันโดษคือปฏิปักษ์ต่ออกุศลธรรม
อย่างนี้ถือเป็นสิ่งที่รักษาความปกติของจิตใจ
เราไว้ ในการมุ่งที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทาง
จิตใจ ท่านถือว่าเป็นความไม่สันโดษก็จริง แต่
เป็นความไม่สนั โดษทีเ่ ป็นกุศล นัน้ คือให้สนั โดษ
เรื่องสิ่งนอกตัว ไม่สันโดษเรื่องสิ่งภายในตัว
คือคุณธรรมต่างๆ ที่เราปฏิบัติมาแล้ว อย่า
ประมาท ให้ท�ำให้ดียิ่งขึ้นไป
ในวัตถุสิ่งของต่างๆ นั้น การที่เราต้องการ
ให้ดกี ว่านีย้ งิ่ ขึน้ ไปก็ได้  ไม่เป็นไร แต่หนึง่ ต้องไม่
ให้จติ ใจฟุง้ ซ่านวุน่ วายกับความคิดอย่างนัน้   สอง
ให้เรามีเงื่อนไขว่า เราจะแสวงหาสิ่งนั้นด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ได้เมื่อไหร่ก็ได้ แต่ที่ส�ำคัญ
ก็คอื   ในระหว่างนี  ้ เราจะมีความสุข  ถา้ เราคิดว่า
จะต้องได้อย่างนั้นก่อนจึงจะมีความสุข เป็น
อันว่าในระหว่างทางของการแสวงหาสิ่งนั้น
การสะสมเงินทองอะไรต่ออะไร  ไม่มคี วามสุขสิ
บางทีเราอาจตายก่อนก็ได้ใช่ไหม เราก็ไม่รู้
เหมือนกัน  หรือว่าบางทีกอ่ นจะได้สงิ่ ทีอ่ ยากได้
ก็อาจจะเปลี่ยนไปอยากได้อย่างอื่นมากกว่า
นี่เป็นการติเตียนตัวเองในปัจจุบัน เพื่อสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่คนฉลาดแทนที่
จะหวังความสุขในอนาคต ก็รู้จักมีความสุข
ในปัจจุบัน มีความสุขในระหว่างการเดินทาง
ด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อน
จึงจะมีความสุขได้
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ท่านเอาความซื่อสัตย์เป็นหลัก สันโดษ
ตามมีตามได้  ก็หมายถึงว่าสิ่งที่ได้มาโดยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริตบริสทุ ธิแ์ ล้ว ถึงจะไม่ดที สี่ ดุ แต่เรา
ก็ยังมีความสุขกับมันได้ แต่อย่าลืมด้วยว่าได้
อะไรก็แล้วแต่ มันก็ยังต้องมีอย่างอื่นที่ดีกว่า
หรือต่างจากที่เราได้ใช่ไหม คือไม่มีวัตถุสิ่งใด
ทีว่ า่ ได้ไปแล้วเรียกว่าดีทสี่ ดุ   ยิง่ ในสมัยนีก้ ม็ กี าร
พัฒนาทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีนี้ล่าสุดแล้ว
อีกปีสองปีก็ไม่ทันสมัยแล้ว ฉะนั้นก็ยังต้องมี
ความกระวนกระวายอยู่ในใจตลอดเวลา ไม่มี
จุดจบ
เราหาสิ่งที่เหมาะสมกับเรา เหมาะสมกับ
ภาวะของเรา เหมาะสมกับการใช้สอยของเรา
ถ้าซื้ออะไรไว้เยอะแยะ แล้วไม่ได้ใช้สักที อันนี้
คงไม่ได้หลักสันโดษแล้ว ซื้อเสื้อผ้าเป็นร้อยๆ
ชุดก็ม  ี แต่ทงิ้ ไว้อยูอ่ ย่างนัน้ ไม่ได้ใช้สกั ที รองเท้า
เป็นสิบๆ คู่ ร้อยๆ คู  ่ เท้าก็มสี องเท้าเหมือนเดิม
ถือว่าไม่สันโดษ สันโดษคือพอดีกับความต้อง
การ พอดีกับการใช้สอย พอดีกับภาวะของเรา
ส�ำหรับพระเรา สมมติว่าญาติโยมถวาย
ของดี ถ้าเป็นพระนวกะไม่ค่อยอยากใช้ คิดว่า
ไม่เหมาะกับพระใหม่ ถวายครูบาอาจารย์ ถวาย
พระอุปัชฌาย์ดีกว่า เรียกว่ามันไม่เหมาะกับ
ภาวะของเรา อย่างนี้เป็นต้น ส�ำหรับญาติโยม
ก็จะต้องแปลให้เหมาะสมกับภาวะฆราวาส
สุภะโร เป็นผู้เลี้ยงง่าย นี้ก็เป็นคุณธรรม
ส�ำคัญของพระ ทีไ่ ม่ควรจะรบกวนญาติโยมมาก
เป็นผูท้ ดี่ แู ลง่าย  ไม่จกุ จิกจูจ้   ี้ และเป็นคุณธรรม
ของโยมได้ด้วย อย่างเช่นเขาท�ำกับข้าวให้เรา
เราก็สงั่ ว่าอย่าให้มนั หวานเกินไป เปรีย้ วเกินไป
เผ็ดเกินไป  นเี่ รียกว่าคนเลีย้ งยาก  เขาจะเป็นสามี
ภรรยา เป็นลูก เป็นหลาน เขาท�ำอะไรให้เรา
ด้ ว ยความมี น�้ ำ ใจ ก็ ใ ห้ เราส� ำ นึ ก ในบุ ญ คุ ณ

อย่าให้เป็นคนเอาใจยาก เป็นคนยากทุกสิ่ง
ทุกอย่าง พยายามฝึกให้เป็นคนง่าย บางสิ่ง
บางอย่ า งไม่ ถู ก ใจเรา ๑๐๐% ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไร
ถ้าหากว่ามีอะไรบกพร่องก็ค่อยๆ แก้ไข ถ้า
ใครท�ำอะไรให้เราด้วยศรัทธา ด้วยความหวัง
ดี แล้ ว เรามี อ าการไม่ พ อใจ เขาก็ อ าจหมด
ก�ำลังใจไปเลย
อันนีเ้ ป็นหลักสุภะโร  มีสงิ่ ไหนทีเ่ รารับจาก
คนอื่น ก็อย่าไปเอาความชอบความไม่ชอบ
ของเราเป็นหลัก บางสิ่งบางอย่างไม่ชอบก็ใช้
ให้เขา ท�ำให้เขาถึงแม้ว่าลึกๆ เราไม่ชอบก็ไม่
เป็นไร บางทีก็รับอะไรมา ใครท�ำอะไรให้ก็ไม่
ถูกใจ แต่อยู่ไปอยู่มา เออ ก็ดีเหมือนกัน มันไม่
ตรงตามสเปคของเราก็จริง แต่บางทีสเปคของ
เราก็อาจจะไม่ถูกก็ได้ บางทีคนอื่นเขาก็คิดดี
กว่าเรา ถ้าเป็นพระก็ให้ถือเป็นหลักส�ำคัญว่า
ใครท� ำ บุ ญ ถวายทานอะไรก็ มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า
พระท่านเคารพในทานและก็ไม่ได้สนใจว่าเลว
หรือประณีต แต่เอาศรัทธาของผูถ้ วายเป็นหลัก
สิ่งใดถวายด้วยศรัทธานับเป็นของประณีตทั้ง
นั้น เป็นของมีค่าทั้งนั้น นับค่าจากอะไร ไม่ใช่
เรื่องเงินเรื่องทอง แต่เป็นเรื่องความบริสุทธิ์
ใจของผู้ถวาย ฆราวาสก็เอาหลักนี้ไปใช้ตาม
สภาวะเท่าที่จะท�ำได้
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อัปปะกิจโจ เป็นผู้มีกิจการพอประมาณ
อาตมามีความสุขกับค�ำนี้มาก เพราะว่าสมัย
ก่อนอยู่ที่วัดป่านานาชาติ ทุกครั้งที่สวด รู้สึก
อะไรมันจีด๊ ๆ อยูใ่ นใจ เรามีกจิ การเกินประมาณ
แต่มาอยู่ที่นี่ อัปปะกิจโจ กิจการพอประมาณ
ใช่แล้ว ใช้ได้แล้วข้อนี้ รู้จักบริหารเวลาของ
ตัวเอง กิจการทั้งหลายให้พอดี ให้เอาคุณภาพ
ชีวิตเป็นหลักด้วย อย่าไปเอาแต่เงินทองเป็น
หลัก แล้วอย่าไปท�ำให้ยงุ่ เฉยๆ บางสิง่ บางอย่าง
มันไม่คุ้มค่ากับความยุ่งยากล�ำบาก แล้วถ้าท�ำ
มากเกินไป  กลายเป็นว่า  แต่ละอย่างทีท่ ำ� ก็ทำ� ได้
ไม่เต็มที  ่ ไม่คอ่ ยจะเรียบร้อย และไม่มคี วามสุข
จากการประสบความส�ำเร็จ ซึ่งเป็นแบบหนึ่ง
ของความสุขที่เราไม่ควรมองข้าม
สังเกตว่า กิจการอะไร การกระท�ำอะไร
ก็แล้วแต่ แม้จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อย ถ้าเรา
ท�ำให้สำ� เร็จ  เราจะมีความสุขใช่ไหม แม้อาตมา
จะเช็ดถูกุฏิ พอกุฏิสะอาดแล้ว เราก็มีความ
สุขนะ ปัดกวาด ตัดหญ้า ท�ำอะไรก็แล้วแต่
พอเราท�ำส�ำเร็จ  เราก็มคี วามสุข  แต่ถา้ ท�ำอะไร
มากมายก่ายกองเกินไป ท�ำอะไรสักอย่างมันก็
ไม่ส�ำเร็จสักที จิตใจก็ไม่ค่อยจะได้รับความสุข
เท่าทีค่ วร ฉะนัน้ ต้องทบทวนว่าเราเกิดมาท�ำไม
เราต้องการอะไรจากชีวิต ชีวิตของเราก็แค่นี้
เราจะเอาอะไรบ้าง แล้วต้องจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญ ชั่งน�้ำหนักของการได้การเสียของแต่ละ
อย่าง ไม่ใช่ว่าใครชวนให้ท�ำอะไรก็ท�ำไปหมด
เลย มันเหนื่อยเกินไป อัปปะกิจโจ ก็คือไม่
ท�ำงานมากเสียจนเหนื่อยเกินไป ถ้าท�ำเสียจน
ไม่มีเวลานั่งสมาธิ ก็ไม่ได้ธรรมะข้อนี้
สัลละหุกะวุตติ ประพฤติตนเป็นผูเ้ บากาย
เบาจิต อันนี้ก็เรื่องความประหยัด เรื่องการ
ใช้สอยเป็น ของทีใ่ ช้แล้ว ถ้าเสียก็พยายามซ่อม
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ก่อน ไม่ใช่วา่ ทิง้ เลย ซือ้ ใหม่ ทรัพย์สมบัตทิ งั้ หลาย
อย่าให้มนั มากนัก พระท่านให้เราท�ำตัวเหมือน
นก นกมีปีก จะเปลี่ยนที่อยู่ก็บินไปได้ ให้เป็น
ผู้ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติมากจนเกินไป จะรู้จักเบา
กายเบาจิต รวมทั้งเรื่องต่างๆ อยู่ในจิตใจ สิ่งที่
เป็นหน้าที่ต่างๆ อย่าให้มันหนักจนเป็นภาระ  
ถ้าเรามีทา่ ทีตอ่ หน้าทีท่ ไี่ ม่ฉลาด มันก็กลายเป็น
ภาระหน้าที่ ถ้าเรามีสติปัญญามันก็เป็นแค่
หน้าที่
ถ้าเรามีหน้าที่ต่อครอบครัว หน้าที่ต่อคุณ
พ่อคุณแม่ ต่อพี่ต่อน้อง หน้าที่ต่อลูกต่อหลาน
ท�ำให้รู้สึกหนักใจ เราท�ำเท่าที่จะท�ำได้ แล้วก็
ปล่อย เราจะบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปใน
ทางที่ดีไม่ได้ แต่หากเราฉลาด เราก็ศึกษาเหตุ
ปัจจัยของความเจริญ เหตุปจั จัยของความเสือ่ ม
เป็นยังไง พยายามตัดออก ลดเหตุปัจจัยของ
ความเสือ่ มให้มากทีส่ ดุ สนับสนุนเหตุปจั จัยของ
ความเจริญให้มากที่สุด แล้วก็ปล่อยวาง
แต่สิ่งที่จะออกมาตรงตามที่เราคิดล่วง
หน้ามีน้อยมาก เพราะเหตุปัจจัยที่เราบังคับไม่
ได้ ควบคุมไม่ได้ หรือสิ่งที่อยู่เหนือวิสัยมักจะ
เกิดขึน้ อยูเ่ สมอ ผูไ้ ม่มปี ญ
ั ญาจะหมายมัน่ ปัน้ มือ
ว่า จะต้องเป็นอย่างนัน้ ให้ได้ เป็นอย่างอืน่ ไม่ได้
เลย เรียกว่าทุกข์ฟรีๆ พร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่
ตลอดเวลา ถ้าเราตั้งเป้าว่าท�ำอย่างไรให้เป็น
อย่างนัน้ ให้ได้   ถา้ เป็นอย่างอืน่ ทนไม่ได้  อนั นีจ้ ะ
เครียดเกินไป ตึงเกินไป หนักเกินไป เราพยายาม
ท�ำตามหน้าที  ่ ศึกษาในหน้าที  ่ ท�ำหน้าทีข่ องตน
ให้ดี ท�ำดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวาง ก็จะได้เบาจิต
สันตินทริโย มีอนิ ทรียอ์ นั สงบระงับ  อนิ ทรีย์
ในทีน่ หี้ มายถึง ตา – หู – จมูก – ลิน้ – กาย - ใจ
ความไม่ส�ำรวมคือ ตาอยากเห็นอะไรก็ปล่อย
ให้มันดูหมดทุกสิ่งทุกอย่าง หูอยากฟังอะไร
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ก็ฟังทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีการยกเว้น ไม่มีการ
กลั่นกรอง ทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารมีมากเหลือ
เกิน ฉะนั้นเราจะต้องรู้จักเลือกเฟ้นเฉพาะสิ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อเรา เมื่อเรามีสติ เราจะสังเกต
เห็นเองว่า การดูบางสิ่งบางอย่างก็ท�ำให้จิตใจ
เราเศร้าหมอง การดูบางสิ่งบางอย่างก็ท�ำให้
จิตใจเราเบิกบาน เย็นสบาย เสียงก็เหมือนกัน
สิ่ ง ที่ ไ ปสั ม ผั ส ทางอิ น ทรี ย ์ มี ผ ลต่ อ จิ ต ใจเรา
เหมือนกับเราทานอาหาร เราต้องระมัดระวัง
เรื่องอาหารที่จะทานว่าสะอาด ไม่มีเชื้อโรค
สิ่งที่เข้ามาสู่สมอง ทางตา - หู - จมูก ลิ้น - กาย - ใจ ข้อมูลต่างๆ ก็เหมือนกัน ถ้าไม่
สะอาดก็มีโทษต่อจิตใจเราได้ ท่านจึงบอกว่า
อย่าหลงใหลกับภาพรวม อย่าหลงใหลกับราย
ละเอียด ของรูป - เสียง - กลิน่ - รส - โผฏฐัพพะ
เมื่อจิตใจไม่หลงใหลกับสิ่งเหล่านี้ ก็สงบขึ้น
ทันที ที่เรามักจะรู้สึกเหนื่อยนั้นเพราะการรับรู้
ต่ออะไรๆ มากเกินไป
เด็กสมัยนี้ท�ำการบ้านก็ต้องเปิดวิทยุด้วย
จะท�ำงานอย่างเดียวไม่ได้ตอ้ งมีเสียงดนตรีดว้ ย
จะต้องมีการสัมผัสอยูต่ ลอดเวลา จึงอบอุน่ เดิน
เข้าไปในบ้าน เปิดทีวี ดูทีวีหรือไม่ดู ก็เปิดไว้
ต้องการให้มีเสียงเป็นเพื่อน ไม่ชอบความเงียบ
กลัว จิตใจของเราก็เหมือนกัน เมื่อเป็นอย่าง
นัน้   สมาธิจะเกิดขึน้ ได้อย่างไร  ถา้ ไม่คดิ อะไรเลย
ก็รสู้ กึ เหงาทันที  ไม่งนั้ ก็หลับไป  ฉะนัน้   การท�ำให้

อินทรีย์สงบสบาย คือจะดูก็ได้ ไม่ดูก็ไม่เป็นไร
นิปะโก หมายถึง การมีปัญญารักษาศีล
ปัญญานั้นมีหลายชื่อ แต่ปัญญาในที่นี้จะเน้น
ไปทางด้านศีลธรรม ศีลของเราจะอยู่ได้เพราะ
เรามีปัญญา ที่พูดบ่อยๆ ว่าเล็งเห็นคุณค่าของ
การรักษา เห็นโทษของการไม่รกั ษา คือถ้าไม่เห็น
คุณเห็นโทษอย่างนี้ ความละอาย ความเกรงกลัว
ไม่เกิดขึ้น ความละอาย ความเกรงกลัวเป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากปัญญา ให้ดูว่า ใครไม่
รักษาศีลข้อใดข้อหนึ่ง เช่นว่าไม่มีความละอาย  
ไม่มีความเกรงกลัวในศีลข้อนั้น หมายถึงว่า
ไม่เห็นเป็นเรื่องส�ำคัญ เรื่องแค่นี้ เราก็ไม่ใช่
พระอรหันต์ ถือว่าเรื่องเล็กน้อย เรียกว่าขาด
หิริโอตตัปปะในศีลข้อนั้น เพราะอะไร เพราะ
ไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการผิดศีล
และไม่เห็นคุณประโยชน์ของการรักษา จึงเห็น
เป็นเรือ่ งจิบ๊ จ๊อย เรือ่ งไม่สำ� คัญ ฉะนัน้ มีปญ
ั ญา
รักษาตนได้  รกั ษาศีลของตนได้  ซงึ่ ถือเป็นเครือ่ ง
ป้องกันตัว ด้วยการพิจารณาในเรื่องคุณและ
โทษเป็นส�ำคัญ
อัปปะคัพโภ  คือเป็นผูไ้ ม่คะนองกาย วาจา
ค�ำว่าคะนองในทีน่   ี้ หมายถึงการประพฤติหรือ
การพูดทีไ่ ม่เรียบร้อย ไม่นา่ ดู แต่ไม่หยาบถึงขัน้
ผิดศีล หรือการขาดมารยาท อากัปกิรยิ าบางสิง่
บางอย่างไม่เรียบร้อย หรือการไม่เคารพต่อ
กติกา อย่างเช่น เข้ากรรมฐาน พระก็ขอให้บคุ คล
งดพูด แต่กแ็ อบไปพูดไปคุย เรียกว่าคะนองวาจา
ถึงจะซุบซิบก็ยังคะนองอยู่ดี มันไม่เหมาะสม
ส�ำหรับพระท่านจะมีอธิบายเพิม่ เติมอย่าง
เช่นมีธรรมเนียมต่างๆ   เช่น   พระจะแสดงธรรม   ถา้
มีพระที่มีพรรษามากกว่า ต้องขออนุญาตก่อน
ถ้าไม่ขออนุญาตเรียกว่าคะนอง มันผิด แต่กอ่ น
อาตมาก็จะอึดอัดเรือ่ งนี้ พระฝรัง่ หลายรูปจะมี
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ปัญหา  ไปอยู่ตามสาขา  ไปอยู่กับพระผู้ใหญ่
ญาติโยมไม่เคยเห็นพระฝรัง่ อยากพูดอยากคุย
อยากถามธรรมะ แต่วา่ เราไม่ควรตอบ เพราะว่า
เราเป็นผู้น้อย นอกจากว่าจะขออนุญาตจาก
ท่านก่อน  ฉะนัน้   การพูด  การแสดงออกต่อหน้า
ผูใ้ หญ่โดยไม่ขออนุญาตก่อน ก็เป็นตัวอย่างของ
ความคะนองของพระ การพูดเสียงดังเกินไป
การท�ำอะไรแบบไม่เกรงใจคนอื่น จะว่าผิดศีล
๕ มันก็ไม่ผิด แต่ว่ามันก็ไม่ดี ไม่งาม
กุเลสุ อะนะนุคทิ โธ เป็นผูไ้ ม่ตดิ พันในสกุล
ทั้งหลาย อันนี้เป็นคุณธรรมส�ำหรับพระ ผู้ที่มี
ชีวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยอาศัยน�ำ้ ใจจากญาติโยม ท�ำให้เรา
มีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมถูกต้องกับผู้เป็น
อุ ป ั ฏ ฐากทั้ ง หลาย อย่ า ให้ ติ ด พั น จนเกิ น ไป
ส�ำหรับฆราวาสอาจจะอธิบายได้ในแง่วา่ มีการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้มีอุปการคุณต่อเรา
นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ
วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง สุดท้ายวิญญูชน
ย่อมติเตียนบุคคลเหล่าอื่นได้ โดยการกระท�ำ
อย่างใด เราไม่พึงกระท�ำการอย่างนั้นแม้เพียง
นิดหนึง่ นีก้ เ็ ป็นบทอัปปมาทะ ความไม่ประมาท
คือไม่ท�ำผิดแม้แต่ในเรื่องเล็กน้อย เมื่อเรายอม
ท�ำผิดได้ในเรื่องเล็กน้อย อยู่ไปอยู่มา เรื่อง
เล็กน้อยก็จะเพิม่ ขึน้ คือจะมีอาการด้าน  พอเรา
ด้านต่อเรื่องเล็กน้อย แล้วก็จะท�ำผิดเพิ่ม ก็เรา
เคยท�ำอย่างนี้มา คือมันจะเพิ่มทีละเล็กทีละ
น้อยโดยเราไม่คอ่ ยรูส้ กึ ตัว สมัยก่อนหลวงพ่อชา
อบรมชาวบ้านว่า พอเราฆ่ายุงได้ ก็ฆา่ หนูได้ ฆ่า
หนูได้ก็ฆ่าสุนัขได้ ฆ่าสุนขั ได้กฆ็ ่าวัวได้ ฆ่าวัวได้
ก็ฆ่าคนได้ ฆ่าคนได้ก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้
ทีจ่ ริงเรือ่ งทัว่ ไปในสังคม คนทีฆ่ า่ ยุงก็คงไม่
ได้ฆา่ พ่อฆ่าแม่  แต่วา่ โดยหลักการก็เป็นเรือ่ งจริง
ว่าเมื่อเราประมาทในเรื่องเล็กน้อย จิตใจจะ
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กล้าในความผิด กล้าในสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นๆ เป็น
ล�ำดับ ฉะนัน้ เราเริม่ ต้นตัดทีเ่ รือ่ งเล็กน้อย มันจะ
ไม่มีทางก้าวไปสู่สิ่งส�ำคัญหรือสิ่งที่ใหญ่ แต่
แน่นอนที่สุดว่า ถ้าหากว่าคนเราไม่กล้าตบยุง
เรื่ อ งจะเบี ย ดเบี ย นมนุ ษ ย์ ด ้ ว ยกั น ไม่ มี ท าง
จะเกิดขึ้นได้ ถ้าแม้ชีวิตของยุง ชีวิตของมด
ชีวติ ตะขาบ ชีวติ สัตว์เล็กสัตว์นอ้ ย เรายังเคารพ
ได้  ไม่ตอ้ งกล่าวถึงชีวติ มนุษย์เลย นีก่ เ็ ป็นเหตุผล
ฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่าประมาท
ความชั่วแม้เล็กน้อย เพราะว่าตุ่มน�้ำก็เต็มได้
ด้วยการหยดของน�้ำทีละหยด คุณงามความดี
ก็เช่นเดียวกัน อย่าดูถูกว่าเล็กน้อย มีโอกาสท�ำ
ความดีทไี่ หน  ทำ� ไปเถอะ  เพราะว่าตุม่ น�ำ้ ของเรา
ตุ่มน�้ำใจเราก็จะเพิ่มขึ้น และจะเต็มได้ในที่สุด
ทั้ ง หมดนี้ ก็ คื อ คุ ณ ธรรมของผู ้ มี เ มตตา
คุณธรรมของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ตามหลัก
ของพระอริ ย เจ้ า ทั้ ง หลาย การที่ มี พ ระสู ต ร
อย่างนีม้ ปี ระโยชน์มาก  เพราะว่าเป็นการแสดง
คุณธรรมเป็นข้อๆ เหมือนเป็นแผนที่หรือเป็น
ข้อสอบของเรา เราก็สามารถดูแต่ละข้อๆ ว่าเรา
มีในตัวเราหรือยัง ถ้ายังไม่มี ท�ำอย่างไรจึงจะมีได้
ถ้ามีแล้ว ท�ำอย่างไรมันจึงจะดียงิ่ ๆ ขึน้ ไป นีเ่ ป็น
แผนที่การพัฒนาตัวเองที่ดีมาก
ที่มา : แสดงธรรมที่บ้านบุญ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
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๒๔

พระสูตรแนวปฏิบัติ

ภิกษุรูปหนึ่ง

ลุกขึ้นเถิด
วันนีเ้ ป็นวันพระ เราจะได้นำ� เรือ่ งอุฏฐานสูตรมาคุยกัน  อุฏฐานสูตร ว่าด้วยบุคคล ๔ จ�ำพวก
คือ บุคคลที่ด�ำรงชีพอยู่ด้วยผลของความหมั่น  มิใช่ด�ำรงชีพอยู่ด้วยผลของกรรม / บุคคลที่ด�ำรง
ชีพอยู่ด้วยผลของกรรม ไม่ใช่ด�ำรงชีพอยู่ด้วยผลของความหมั่น / บุคคลด�ำรงชีพอยู่ด้วยผลของ
ความหมั่นบ้าง ผลของกรรมบ้าง / บุคคลที่ด�ำรงชีพอยู่ด้วยผลของความหมั่นก็มิใช่ ด้วยผลของ
กรรมก็มิใช่  เริ่มแรก เรามาดูตัวพระสูตรกันก่อน

อุฏฐานสูตร
   ว่าด้วยการลุกขึ้นนั่งสมาธิ

อุฏฐะหะถะ นิสีทะถะ   
อาตุรานัญหิ กา นิททา
อุฏฐะหะถะ นิสีทะถะ
มา โว ปะมัตเต วิญญายะ
ยายะ เทวา มะนุสสา จะ  
ตะระเถตัง วิสัตติกัง
ขะณาตีตา หิ โสจันติ
ปะมาโท ระโช ปะมาโท  
อัปปะมาเทนะ วิชชายะ  

โก อัตโถ สุปิเตนะ โว
สัลละวิทธานะ รุปปะตัง ฯ
ทัฬฺหัง สิกขะถะ สันติยา
มัจจุราชา อะโมหะยิตถะ วะสานุเค ฯ
สิตา ติฏฐันติ อัตถิกา
ขะโณ  โว มา อุปัจจะคา
นิระยัมฺหิ สะมัปปิตา ฯ
ปะมาทานุปะติโต ระโช;
อัพพูฬฺเห สัลละมัตตะโนติ ฯ
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(พระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายดังนี้)
เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด๑ จงนั่งเถิด๒   
ความหลับจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลาย
ผู ้ เร่ า ร้ อ นด้ ว ยโรคคื อ กิ เ ลสมี ป ระการต่ า งๆ
ถูกลูกศรคือราคะเป็นต้นทิม่ แทงจนย่อยยับอยู่
เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด จงนั่งเถิด จง
บากบัน่ ขยันศึกษาปฏิบตั เิ พือ่ บรรลุสนั ติธรรม๓
กันเถิด อย่าให้มัจจุราชรู้ว่า เธอทั้งหลายมัวแต่
ประมาทลุ่มหลง แล้วบังคับให้หลงใหลอยู่ใน
อ�ำนาจเลย
เธอทัง้ หลายจงข้ามตัณหาทีช่ อื่ ว่า วิสตั ติกา
ซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ ผู้ยังมีความ
ต้องการยึดติดอยู่ ขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอทั้ง
หลายไปเสีย๔ เพราะเหล่าชนที่ปล่อยให้ขณะ
ล่วงเลยไป ย่อมแออัดกันในนรก เศร้าโศกอยู่  
ความประมาทเป็นดุจธุลี ความประมาทที่เกิด
ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ก็จัดเป็นดุจธุลี กุลบุตรผู้เป็น
บัณฑิตควรถอนลูกศรคือกิเลสของตน ด้วย
ความไม่ประมาทและด้วยวิชชา
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เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด จงนั่งเถิด เธอ
ทั้งหลายจะได้ประโยชน์อะไรด้วยความหลับ
เพราะความหลับจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เธอ
ทั้งหลาย ผู้เร่าร้อนด้วยโรค คือกิเลสมีประการ
ต่างๆ ถูกลูกศร คือ ราคะเป็นต้น เสียดแทงแล้ว  
ย่อยยับอยู  ่ เธอทัง้ หลายจงลุกขึน้ เถิด จงนัง่ เถิด
จงหมั่นศึกษาเพื่อสันติเถิด มัจจุราชอย่าได้รู้ว่า
เธอทั้งหลายประมาทแล้ว ยังเธอทั้งหลายผู้
ตกอยู่ในอ�ำนาจให้ลุ่มหลง นี่เป็น อุฏฐานสูตร
เพราะฉะนั้น ขอให้เราจงลุกขึ้นเถิด จงนั่งเถิด
ลุกขึน้ มาท�ำอะไร? ลุกขึน้ มาท�ำความเพียร
ฉะนั้น การลุกขึ้น การนั่ง นี้แหละ เป็นชื่อของ
วิริยะ (ความเพียรในการสะสมความดีที่เป็น
บารมี) แล้ววิริยะในที่นี้ มี ๔ วิริยะด้วยกัน ก็
คือ ลุกขึ้นมาเพื่อ ๑) สังวรปธาน สังวรจาก
อกุศล อย่าให้อกุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้น ๒)
ปหานปธาน ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะละอกุศลที่เกิด
ขึ้นแล้ว ๓) ลุกขึ้นมาเพื่อจะเจริญกุศลที่ยังไม่
เกิดให้เกิดขึ้น อันนี้เรียกว่าภาวนาปธาน คือ
การเจริญวิปัสสนา และ ๔) ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะ
ท�ำกุศลทีเ่ จริญขึน้ แล้ว ให้ไพบูลย์มากยิง่ ขึน้ อัน
นี้เป็น อนุรักขนาปธาน
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนท่านทั้งหลาย
ให้ละถีนมิทธะ ความง่วงเหงาหาวนอน ความ
เกียจคร้าน ความเบือ่ หน่าย และให้ลกุ ขึน้ มาท�ำ
ความเพียร ในการทีจ่ ะอบรม มุง่ มัน่ หมัน่ ศึกษา

๑ จงลุกขึ้น หมายถึง ลุกจากอาสนะ จงเพียรพยายาม อย่าเกียจคร้าน
๒ จงนั่ง หมายถึง นั่งคู้บัลลังก์ เพื่อปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๓ สันติธรรม มี ๓ ประการ คือ
   (๑) อัจจันตสันติ (ความสงบอย่างสิ้นเชิง)
   (๒) ตทังคสันติ (ความสงบด้วยองค์นั้นๆ)
   (๓) สัมมุติสันติ (ความสงบโดยสมมติ) แต่ในที่นี้หมายถึง อัจจันตสันติ กล่าวคือนิพพาน
๔ ขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสีย ในที่นี้หมายถึง อย่าปล่อยให้โอกาสหรือเวลาแห่งการบ�ำเพ็ญสมณธรรมผ่านไป
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เพื่อสันติ นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง (สุขอื่นยิ่งกว่า
ความสงบ ไม่มี) เพื่อพระนิพพาน ให้มุ่งสันติ
เพราะฉะนั้น จงหมั่นศึกษาเพื่อมุ่งสันติเถิด  
มัจจุราชคือความตาย อย่าได้รู้ว่าเธอทั้งหลาย
ประมาทแล้วเลย คือเมือ่ หลงลืมสติแล้ว ก็จะท�ำ
เธอทัง้ หลายให้อยูใ่ นอ�ำนาจ  ลมุ่ หลง  มโี มหะ คือ
การมี อวิชชา ปัจจะยา สังขารา อวิชชาก็จะ
เป็นปัจจัยแก่สังขาร สังขารก็เป็นปัจจัยแก่
วิญญาณ อวิชชา คือความไม่รใู้ นอริยสัจ ๔ ก็จะ
เป็ น ปั จจั ย ให้ มี การท�ำบุญบ้าง ท�ำบาปบ้าง
อาเนญชาภิสังขาร (อรูปฌาน) บ้าง แล้วก็มี
ปฏิสนธิวิญญาณ เมื่อมีวิญญาณก็ท�ำให้มีนามรูป ซึ่งก็คือ เจตสิก และรูปร่างกายของเรานี่
แหละ จะเป็นตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อมีการ
กระทบอารมณ์เข้า ก็ท�ำให้เกิดผัสสะขึ้น ผัสสะ
ก็เป็นปัจจัยแก่เวทนา พวกเราก็แสวงหาเวทนา
กันทุกวัน เวทนาเกิดก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหานั่น
แหละ ตัณหาก็เป็นปัจจัยแก่อปุ าทาน คือความ
ยึดมั่นถือมั่น เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่น  ก็มีการ
ท�ำกรรมต่อไปอีก ที่เรียกว่าเป็น “กรรมภพ”
กรรมภพ ท�ำให้เกิดอุปตั ติภพ คือ ชาติ ชาติ
ก็ท�ำให้มีชรา ชราก็ท�ำให้มีมรณะ (แก่แล้วตาย)
ใครที่ยังไม่แก่ไม่ตาย ก็โสกะ ปริเทวะ ทุกข์
โทมนัส อุปายาส ความจริงถ้ามีทุกข์ขนาดนี้
น่ า จะคิ ด ออกจากวั ฏ ฏะแล้ ว แต่ พ อมี ทุ ก ข์
(โทมนัส) อุปายาส แล้วอะไรเกิดต่อรู้ไหม ?
เกิด “อวิชชา” ต่ออีก อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สงั ขาร
อีก สังขารก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณอีก ฉะนั้นก็
จะเกิดวังวนอยู่อย่างนี้เรื่อยไป ไม่สามารถออก
จากวัฏฏะได้เลย จนกว่าจะได้ฟังธรรม ได้ฟัง
ธรรมแล้ว ก็ตั้งตนไว้ให้ชอบ เมื่อเกิดโสกะ
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส ความทุกข์
เหล่านีเ้ ป็นปัจจัยแก่ศรัทธา เพราะรูเ้ ลยว่า ความ

ทุกข์เหล่านี้มีโอกาสที่จะพ้นได้ ถ้าเราปฏิบัติ
ตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น
เมื่อฟังค�ำสอนแล้วมีศรัทธา จะเกิดปราโมทย์  
ปราโมทย์ทำ� ให้เกิดปีติ ปีตเิ ป็นปัจจัยแก่ปสั สัทธิ
ปัสสัทธิเป็นปัจจัยแก่ความสุข ความสุขเป็น
ปัจจัยให้เกิดสมาธิ
เราได้ฟังธรรมะมาแล้ว เพราะฉะนั้นเรา
จะต้องมีวปิ สั สนาภูมอิ ยูแ่ ล้ว เมือ่ วิปสั สนาภูมดิ ี
แล้ว  สมาธินนั่ แหละ  เป็นปัจจัยต่อยถาภูตญาณทัสสนะ (การรูเ้ ห็นตามความเป็นจริง) ก็คอื นาม
รูปปริจเฉทญาณ สัมมสนญาณ อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ นั่นเอง และยถาภูตญาณทัสสนะ
เป็นปัจจัยแก่ นิพพิทาญาณ  คอื ตัง้ แต่ ภยตูปฏั ฐานญาณ ภังคานุปัสสนาญาณ อาทีนวานุปัสสนาญาณ คือญาณค�ำนึงเห็นความเป็นภัย เป็น
โทษ นิพพิทานุปสั สนาญาณ คือญาณค�ำนึงเห็น
ความเบื่อหน่ายในก�ำหนัด มุญจิตุกัมยตาญาณ
คือญาณหยั่งรู้อันให้ใคร่จะพ้นไปเสีย มีความ
ต้องการที่จะหลุดพ้น ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
พิจารณาหวนกลับโดยไตรลักษณ์ สังขารุเปกขาญาณ คือญาณอันเป็นไปโดยความเป็นกลาง
ต่อสังขาร คือระดับของนิพพิทาญาณ วิราคะ

๒๔

เป็นอริยมรรค วิราคะเป็นปัจจัยแก่วิมุตติ คือ
อริยผล วิมตุ ติเป็นปัจจัยแก่วมิ ตุ ติญาณทัสสนะ
อันนี้คือ ปัจจเวกขณญาณ (ญาณที่พิจารณา
ทบทวนตรวจตรามรรค ผล กิเลสทีย่ งั เหลือ และ
นิพพาน) เมื่อหลุดพ้นแล้ว ก็มีญาณหยั่งรู้ว่า
หลุดพ้นแล้ว มีญาณหยั่งรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท�ำก็ท�ำเสร็จ
แล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มี แล้ว
เมื่อไหร่พวกเราในที่นี้ จะได้กล่าวค�ำนี้บ้าง ?
จักษุญาณ ปัญญา วิชา แสงสว่าง เป็น
ปัญญาที่รู้ในเรื่องของอริยสัจ ๔ เพราะฉะนั้น
ไม่มีอะไรอื่นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ในตอนนี้
เพราะเรายังไม่ถงึ พระรัตนตรัยจริงๆ  เราถึงแค่
เงาๆ  เท่านัน้ เอง  เพราะคนทีจ่ ะถึงพระรัตนตรัย
จริงๆ จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย
นัน่ หมายความว่า จะต้องเป็นสังฆรัตนะ ถ้าเป็น
สังฆรัตนะแล้ว จึงจะมีธรรมรัตนะจริงๆ คือ มรรค
ผล นิพพาน มีพุทธรัตนะจริงๆ คือ ได้ตรัสรู้
อริยสัจ ๔ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ผู้ใด
เห็นธรรม ผูน้ นั้ จึงเห็นเรา” แต่ตอนนีเ้ ราแค่เห็น
พระรัตนตรัยแบบเงาๆ เท่านัน้ ขณะใดทีอ่ กุศล
จิตของเราเกิด ขณะนั้นพระรัตนตรัยของเรา
ก็เศร้าหมอง  ขณะใดทีเ่ ราเบือ่ หน่าย  เกียจคร้าน
ขณะใดที่เราฟุ้งซ่าน ขณะนั้นจะท�ำให้การถึง
พระรั ต นตรั ย ของเราเศร้ า หมอง แต่ ถ ้ า
เมื่ อ ไหร่ เราระลึ ก ถึ ง พระพุ ท ธเจ้ า ระลึ ก ถึ ง
พระธรรม ระลึกถึงพระสงฆ์ ขณะที่เราเจริญ
กรรมฐาน ขณะทีเ่ รามาศึกษาพระธรรมค�ำสอน  
เพื่อที่จะปฏิบัติธรรมะ ขณะนั้น การถึงพระ
รัตนตรัยของเราก็จะผ่องแผ้ว หมดจดมากขึน้ ๆ
จนกว่าจะบรรลุอริยสัจธรรม เมื่อนั้นเราจะถึง
พระรัตนตรัยที่เรียกว่า “โลกุตตรสรณคมน์”
แต่ตอนนี้พวกเราเป็นแค่ โลกียสรณคมน์ คือ
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มีโอกาสที่จะเศร้าหมองได้ เมื่อไหร่ที่อกุศลจิต
เกิดนั้นก็เศร้าหมองแล้ว แต่ถ้ากุศลจิตเกิด ถึง
พระรัตนตรัยขณะนัน้ จิตผ่องใส มันจะผลัดกัน
เดี๋ยวจิตผ่องใสบ้าง จิตเศร้าหมองบ้าง สลับกัน
ไปมา ถ้าใครมีความเพียรมาก ปัญญามาก ก็จะ
ท�ำให้จติ ผ่องใสได้มาก การถึงพระรัตนตรัย จิต
ผ่องใสได้อย่างมัน่ คงมากขึน้ อันนีก้ จ็ ะท�ำให้เรา
มีความมั่นคง และมีศรัทธาเพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไป
ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งจริงๆ เท่ากับพระธรรมรัตนตรัย ซึ่งเป็นปริยัติสัจธรรม เพราะว่า
เรายังไม่มีพระธรรมอย่างอื่นเป็นรัตนะ
ธรรมรัตนะ ก็มี ๓ อย่างคือ
๑. ปริยัติ การศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้อง
ถ่องแท้จาก พุทธพจน์ / พระไตรปิฎก ฯลฯ
๒. ปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติตาม เพื่อให้
เกิดความช�ำนาญยิ่งขึ้น
๓. ปฏิเวธ เข้าใจถึงผลของการปฏิบตั ทิ ถี่ กู
ต้อง (ถูกทาง)
พระสัทธรรม ๑๐  (ธรรมของสัตบุรุษหรือ
คนดี) มีมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ และปริยัติ
สัทธรรมคือสิง่ ทีพ่ งึ เล่าเรียน ได้แก่ พุทธพจน์ ๑
มรรค ๔ ผล ๔ ก็คอื โสดาปัตติมรรค โสดา
ปัตติผล, สกิทาคามิมรรค  สกิทาคามิผล, อนาคามิมรรค อนาคามิผล, อรหัตตมรรค อรหัตตผล แล้วจึงถึงพระนิพพาน
ถ้ายังไม่มี ก็แสดงว่ายังไม่ถึงพระรัตนตรัย
จริ ง ๆ แต่ ไ ด้ ป ริ ยั ติ สามารถใช้ เ ป็ น แผนที่
(หนทาง แนวทาง) น�ำเราไปสู่พระรัตนตรัยได้
อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรพิจารณาอยู่เสมอๆ สิ่งที่
ขาดไม่ได้คือ การศึกษาพระธรรมค�ำสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า ถ้าเราศึกษาได้ตรงตามหลัก
เกณฑ์จริงๆ ๕ ปี เราสามารถเรียกได้ว่ามีนิสัย  
ที่เรียกว่า “นิสัยมุตตะกะ” คือไม่ต้องถือนิสัย
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และจะไม่มีโทษด้วยนะ แต่คนที่ยังไม่มีความ
สามารถทีจ่ ะสอน หรือรูแ้ นวทางในการปฏิบตั ดิ ี
ไม่มีปริยัติดีพอสมควร อันนี้จะมีโทษถ้าเราไม่
ได้ถือนิสัย คือจะมีอาบัติทุกวัน
ข้อนี้เฉพาะของพระ พวกโยมไม่มีอาบัติ
หรอก โยมรักษาศีล ๕  ยึดมั่นในไตรสรณคมน์
และเป็นผู้ที่มีจาริตศีลสมบูรณ์ คือ ถ้ามีสามีก็
ต้องดูแลสามี ถ้ามีพอ่ แม่กด็ แู ลพ่อแม่ ถ้ามีลกู ก็
ดูแลลูก ต้องดูแลพวกเขาให้ดี มิฉะนั้นจาริตศีล
ของเราจะไม่ดี ท�ำให้อบรม เจริญไตรสิกขาต่อ
ไปไม่ได้ด้วย ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องมีหน้าที่
ของตนเอง และท�ำให้ดีที่สุด อันนี้เป็นเบื้อง
ต้นเลยนะ
ถามว่า ระหว่าง จาริตศีลกับวาริตศีล โยมว่า
อันไหน รักษาได้ยากกว่ากัน?
อุฏฺเฐหิ ภิกขุ กิง เสสิ
โก อัตโถ สุปิเตนะ เต
อาตุรัสสะ หิ เต นิททา
สัลละวิทธัสสะ รุปปะโต
ยายะ สัทธายะ ปัพพะชิโต
อะคารัสฺมานะคาริยัง
ตะเมวะ สัทธัง พรูเหหิ
มา นิททายะ วะสัง คะมิ ฯ
		
อุปัฏฐานสูตร สคาถวรรค

   ตอบว่า : วาริตศีล จะส�ำเร็จได้ด้วยการมี
ศรัทธา และงดเว้นไม่ท�ำในสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ทรงห้าม ส่วน จาริตศีล จะส�ำเร็จได้ดว้ ยศรัทธา
และวิรยิ ะ เพราะฉะนัน้ ถ้าคนไม่ขยันนะ ก็จะไม่
สามารถท�ำจาริตศีลได้ดี   คนเกียจคร้าน  คน
ไม่มีสัมปชัญญะ ไม่มีปัญญา ก็ไม่สามารถที่จะ
ดูแลตนเอง ดูแลพ่อแม่ หรือจะอุปัฏฐากครู
บาอาจารย์ได้ หรือว่าจะท�ำหน้าที่ที่เหมาะสม
ที่ตนเองควรท�ำ ฉะนั้นต้องมีวิริยะ มีทั้งสติและ
สัมปชัญญะด้วย จึงจะสามารถท�ำหน้าที่ได้
ถูกต้อง ท่านจึงแสดงว่าส�ำหรับอาทิพรหมจริยกสิกขา (ศีลเบือ้ งต้นแห่งพรหมจรรย์) เป็น
วาริตศีล ส่วนอภิสมาจาริกวัตร (ข้อวัตรเพื่อ
การปฏิบัติให้ยิ่ง) เป็นจาริตศีล ต้องประพฤติ
ภิ ก ษุ ผู ้ ไ ม่ ยั ง อภิ ส มาจาริ ก วั ต รให้ บ ริ บู ร ณ์ จ ะ
ชื่อว่า ท�ำอาทิพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์นั้นไม่ได้
ถ้าคุณยังขี้เกียจที่จะประพฤติวัตร คุณจะมา
รักษาศีลข้อใหญ่ๆ นั้น ยากที่จะเป็นไปได้ คือ
ศรัทธาไม่พอ ดังนั้นต้องมีทั้งศรัทธา และวิริยะ
ด้วย จึงจะสามารถรักษาพรหมจรรย์ ซึง่ เป็นสิง่ ที่
จะท�ำให้บรรลุมรรคผลได้ คือ ปาฏิโมกข์สังวร
อบรมสมาธิ อบรมปัญญาต่อไป ก็ขอฝากไว้
ในวันพระนี้นะ
ลุกขึ้นเถิด ภิกขุ ตื่นขึ้นเถิด      
อย่าเพลินเพลิด ปล่อยจิต คิดเพ้อฝัน
กระสับกระส่าย กายร้อน กลับนอนวัน
ศรมารปั่น ปักกมล ทนกล�้ำกลืน
บวชมาแล้ว จากเรือน ด้วยศรัทธา
บรรพชา แห่งส�ำนึก เพื่อฝึกฝืน
สติกล้า ศรัทธาตั้ง นั่งเดินยืน
ปล่อยวันคืน ย่อหย่อน นอนอยู่ไย ฯ
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ปั ญญาภิวัฒน์

ธรรมะ
๓๗

ธีรปัญโญ

ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นส่งต่อและ
สอดรับกันเป็นกระบวนธรรมอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ ไม่ขาดไม่เกิน ใครทีไ่ ด้เข้ามาศึกษาแล้ว
แม้ในเบื้องต้น ก็คงอดไม่ได้ที่จะประทับใจใน
ความลงตัวของธรรม ตัวเลขที่เป็นหัวข้อธรรม
ก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบที่น่าอัศจรรย์นี้เช่นกัน
และความที่เป็นตัวเลขนั่นแหละ จึงสามารถ
ที่จะยักเยื้อง สื่อถึงธรรมได้หลากหลายนัยยะ
ตามความแคบกว้างของเรื่องที่จะสื่อและตาม
ความเหมาะสมของผู้ฟัง
ส�ำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับธรรมะอยู่แล้ว เมื่อ
เอ่ยถึงชื่อธรรม ๓๗ ประการ ก็มักจะนึกถึง
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ เป็นอันดับแรก ค�ำนี้มา
จาก โพธิ (ความรู้) + ปักขิย (ฝ่ายหรือปีก) คือ
หมวดธรรมะอันเป็นไปในฝักฝ่ายของการตรัสรู้

19

คือ เกื้อกูลแก่การตรัสรู้, ธรรมที่เกื้อหนุนแก่
อริยมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ยิ่งเอง
(อภิญญา) และได้ทรงแสดงสอน (เทสิตธรรม)
มาโดยตลอดพระชนมชีพของพระองค์ ทั้งได้
ทรงเน้นย�้ำเป็นพิเศษในช่วง ๓ เดือนสุดท้าย
ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน แสดงให้เห็น
ถึงความส�ำคัญของธรรมที่พระพุทธองค์ทรง
ต้องการฝากไว้ให้กับพวกเรา
จะเห็นได้จาก แม้เมือ่ มีกรณีความแตกต่าง
ทางความเห็นในเรื่องของพระวินัยเล็กน้อยใน
บางข้อ หรือธรรมะปลีกย่อยในบางประการ แต่
พระพุทธองค์ก็ได้เคยตรัสเอาไว้ว่า ส�ำหรับชาว
พุทธด้วยกันแล้ว ไม่มีการเห็นต่างกันในเรื่อง
ของโพธิปักขิยธรรมนี้เลย ส่วนความเป็นมา
ของโพธิปกั ขิยธรรม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตโฺ ต) ได้อธิบายไว้วา่ ค�ำว่า โพธิปกั ขิยธรรมนี้ ตามที่มีทั่วไปในพระไตรปิฎก ตรัสไว้
เพียงเป็นค�ำรวมๆ โดยไม่ได้ระบุชื่อองค์ธรรม
นอกจากในสังยุตตนิกายแห่งพระสุตตันตปิฎก
ทีม่ พี ทุ ธพจน์ตรัสระบุไว้วา่ ได้แก่ อินทรีย์ ๕ และ
ในคัมภีรว์ ภิ งั ค์แห่งพระอภิธรรมปิฎก ซึง่ ไขความ
ว่า โพธิปกั ขิยธรรม ได้แก่ โพชฌงค์ ๗  ธรรมชุดนี้
เมื่อตรัสระบุชื่อทั้งชุดในพระสูตร ทรงเรียกว่า
เป็นอภิญญาเทสิตธรรม คือเป็นอภิญญาเทสิตธรรม ๓๗ และในพระอภิธรรมท่านแสดงไว้ว่า
ธรรม ๓๗ ประการนี้เป็น สัทธรรม นอกจากนี้
ธรรม ๓๗ ประการชุดนี้ ยังได้ชอื่ ว่าเป็น สันติบท
คือ ธรรมที่เป็นไปเพื่อการบรรลุสันติ (รวมทั้ง
เป็น อมตบท และ นิพพานบท เป็นต้น และ
เป็น เสรีธรรม หรือ ธรรมเสรี ด้วย) ในพระวินยั
ปิฎก ท่านแสดงธรรม ๓๗ ประการนี้ไว้เป็นค�ำ
จ�ำกัดความของค�ำว่า มรรคภาวนา ต่อมา ใน
คัมภีร์ชั้นอรรถกถา รวมถึงวิสุทธิมัคค์ จึงระบุ
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และแจกแจงไว้ชัดเจนว่า โพธิปักขิยธรรม ๓๗
ประการ ได้แก่ธรรม ๗ หมวดเหล่านี้ คือ สติปัฏฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔,  
อินทรีย์ ๕, พละ ๕, โพชฌงค์ ๗, มรรคมีองค์
๘ (ยังมีไวพจน์ของโพธิปักขิยธรรมเท่าที่หาพบ
ในที่อื่นอีก เช่น ไตรสิกขา วิวัฏฏคามีกุศล และ
ธรรมมาลา เป็นต้น)
ในบทความนีจ้ งึ อยากขอเสนอความหมาย
ของธรรม ๓๗ นี้ ในแง่อื่นๆ อีก เพื่อจะเป็น
ประโยชน์เกื้อกูลต่อการศึกษา และเพิ่มความ
กว้างขวางทางความคิดด้วย ว่าถึงความแตกฉาน
ทางปัญญา ถ้าไม่นับพระพุทธเจ้าแล้วก็คงไม่มี
ใครเกินพระสารีบตุ ร ดังนัน้ ถ้าอยากเข้าใจอรรถะ
ของธรรมะที่ลึกซึ้งคงต้องมาพึ่งท่าน โดยใน
เบือ้ งแรกนีจ้ งึ ขอน�ำเสนอข้อมูลจากปฏิสมั ภิทามรรค และจากอรรถกถา (สัทธัมมปกาสินี) ซึ่ง
เป็นค�ำอรรถาธิบายทีท่ า่ นพระสารีบตุ รเถระได้
กล่าวไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งโดยพิสดาร นัยยะ
ของธรรม ๓๗ เหล่านี้ พบอยู่ในค�ำอธิบายของ
ค�ำว่า ตถาคต ซึ่งค�ำว่า “ตถาคต” นี้เป็นค�ำ
ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เรียกแทนพระองค์เอง
หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วจนถึงปรินิพพาน ค�ำว่า
“ตถาคต” นีม้ ที มี่ าอย่างไร ? และจะเกีย่ วข้อง
กับตัวเลข ๓๗ อย่างไร ? เราลองมาดูคำ� อธิบาย
ของท่านพระสารีบุตรกัน
พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ทรงพระนามว่ า
ตถาคต เพราะอรรถว่า อาคต - เสด็จมาแล้ว
+ ตถา - เหมือนอย่างนั้น เหมือนอย่างไหน?
เสด็จมาเหมือนอย่างทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้
หลายแต่ปางก่อน ผูถ้ งึ ความขวนขวายเสด็จมา
แล้ว เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกทั้งมวล
ท่านอธิบายไว้อย่างไร ? อธิบายไว้วา่ พระผู้
มีพระภาคเจ้าทัง้ หลายแต่ปางก่อนเสด็จมาแล้ว

ด้วยอภินิหารใด, แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าของ
เราทั้งหลายก็เสด็จมาแล้ว ด้วยอภินิหารนั้น
เหมือนกัน
นัยแรก พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก่อนทรง
บ�ำเพ็ญบารมี ๓๐ ถ้วน (คือ บารมี ๑๐ อุปบารมี
๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ
ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขา), ทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ เหล่านี้
คือ บริจาค อวัยวะ ๑ นัยน์ตา ๑ ทรัพย์ ๑ ราชสมบัติ ๑ บุตรภรรยา ๑ ทรงบ�ำเพ็ญญาตัตถจริยาด้วยการทรงบอกธรรมอันควรประกอบใน
เบื้องต้นและควรประพฤติในเบื้องต้น ๑ แล้ว
ถึงที่สุดแห่งพุทธจริยา ๑ เสด็จมาแล้ว, แม้
พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ของเราทั้ ง หลายก็ ท รง
บ�ำเพ็ญมาแล้ว เหมือนอย่างนัน้ แล้วจึงเสด็จมา
(ให้สังเกตว่า ๓๐ + ๕ + ๑ + ๑ = ๓๗ )
นัยที่สอง พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก่อน
ทรงเจริญ เพิ่มพูน สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน
๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์
๗ อริ ย มรรคมี อ งค์ ๘ ฉั น ใด, แม้ พ ระผู ้ มี
พระภาคเจ้าของเราทัง้ หลายก็เสด็จมาแล้ว ฉัน
นั้น เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามว่า ตถาคโต
(ให้สังเกตว่า ๔ + ๔ + ๔ + ๕ + ๕ + ๗ + ๘
= ๓๗ )
นัยทีส่ าม พระผูม้ พี ระภาคเจ้า ทรงพระนาม
ว่า ตถาคต เพราะอรรถว่า คต เสด็จไปแล้ว +
ตถา เหมือนอย่างนัน้ เหมือนอย่างไหน ? เสด็จไป
แล้วเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ปาง
ก่อนที่ประสูติแล้วเสด็จไป ก็พระผู้มีพระภาค
เจ้าเหล่านัน้   ชือ่ ว่าเสด็จไปแล้วอย่างไร ? เพราะ
ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นประสูติแล้ว
ประดิษฐานพระบาททัง้ สองเสมอกันบนแผ่นดิน
หันพระพักตร์ไปทางทิศอุดรเสด็จด�ำเนินไปด้วย
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ย่างพระบาท ๗ ก้าว สมดังทีพ่ ระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ตรัสไว้วา่ “ดูกอ่ นอานนท์ พระโพธิสตั ว์ทปี่ ระสูติ
ในบัดนี้ ประดิษฐานพระบาททั้งสองเสมอกัน
บนแผ่นดิน หันพระพักตร์ไปทางทิศอุดร เสด็จ
ไปด้วยย่างพระบาท ๗ ก้าว เมื่อเทพบุตรกั้น
เศวตรฉัตรตามเสด็จ พระโพธิสัตว์จะเหลียวดู
ทิศทัง้ ปวง แล้วทรงเปล่งพระวาจาอย่างผูอ้ งอาจ
ว่า ‘อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส
เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิ
ทานิ ปุนพฺภโว’ติ (‘เราเป็นผู้เลิศในโลก เรา
เป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุด
ในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่
จะไม่มีอีก’)” การด�ำเนินไปของพระโพธิสัตว์
นั้นได้ชื่อว่า เป็นความจริงแท้แน่นอน โดยเป็น
บุพนิมิตแห่งการตรัสรู้ธรรมวิเศษมิใช่น้อย ข้อ
ที่พระโพธิสัตว์นั้นประสูติในบัดนี้ ประดิษฐาน
พระบาทเสมอกันนี้ เป็นบุพนิมิตแห่งการได้
อิทธิบาท ๔ ของพระโพธิสัตว์นั้น, การหัน
พระพักตร์ไปทางทิศอุดร เป็นบุพนิมติ แห่งความ
เป็นโลกุตตระทั้งหมด ๘ ของพระโพธิสัตว์,
การย่างพระบาทเจ็ดก้าว เป็นบุพนิมติ แห่งการ
ได้โพชฌังครัตนะ ๗ ,ส่วนการยกแส้จามรขึ้น
ดังกล่าวไว้ในบทว่า ‘สุวณฺณ ทณฺฑา วีตปิ ตนฺติ
จามรา’ (จามรด้ามทองทัง้ หลายค้อมลงมาพัดวี
พระสรีระ) เป็นบุพนิมิตแห่งการย�่ำยีเดียรถีย์
ทั้งหมด (ลัทธิครูทั้ง ๖ ) การกั้นเศวตฉัตรเป็น
บุ พ นิ มิ ต แห่ ง การได้ เ ศวตฉั ต รอั น ประเสริ ฐ
ปราศจากมลทิ น ด้ ว ยการหลุ ด พ้ น โดยใช้
อรหัตตมรรค ๑ การเหลียวดูทิศทั้งหมด เป็น
บุพนิมิตแห่งการได้ อนาวรณญาณ ๑๐ คือ
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ความเป็นพระสัพพัญญู*, การเปล่งอาสภิวาจา
อันองอาจ เป็นบุพนิมิตแห่งการเป็นไปแห่ง
ธรรมจักร (๑) อันประเสริฐทีย่ งั ไม่เคยเป็นไป (ให้
สังเกตว่า ๔ + ๘ + ๗ + ๖ + ๑ + ๑๐ + ๑ = ๓๗ )
ชื่อว่าสัพพัญญุตญาณ  เพราะ
๑) รู้สภาวะที่รู้ยิ่งแห่งอภิญญา ตลอด
ทั้งหมด...
๒) รู ้ ส ภาวะที่ ก� ำ หนดรู ้ แ ห่ ง ปริ ญ ญา
ตลอดทั้งหมด...
๓) รู ้ ส ภาวะที่ ล ะแห่ ง ปหานะ ตลอด
ทั้งหมด...
๔) รู้สภาวะที่เจริญแห่งภาวนา ตลอด
ทั้งหมด...
๕) รู้สภาวะที่ท�ำให้แจ้งแห่งสัจฉิกิริยา
ตลอดทั้งหมด...
๖) รู้สภาวะที่เป็นกองแห่งขันธ์ ตลอด
ทั้งหมด...
๗) รู ้ ส ภาวะที่ ท รงไว้ แ ห่ ง ธาตุ ตลอด
ทั้งหมด...
๘) รู้สภาวะที่เป็นบ่อเกิดแห่งอายตนะ
ตลอดทั้งหมด...
๙) รู้สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังขตธรรม ตลอดทั้งหมด...
๑๐) รู้สภาวะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งแห่ง
อสังขตธรรมตลอดทั้งหมด และชื่อว่า อนาวรณญาณ เพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณนั้น

*สัพพัญญุตญาณ ญาณ คือ ความเป็นพระสัพพัญญู, พระปรีชาญาณหยั่งรู้สิ่งทั้งปวง ทั้งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
(ได้ชื่อว่าอนาวรณญาณด้วย เพราะไม่มีเครื่องกั้นในญาณนั้น)
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การประสูติของพระโพธิสัตว์ สรุปเป็นคาถา
ได้ว่า :
“มุหุตฺตชาโตว ควํปตี ยถา
สเมหิ ปาเทหิ ผุสี วสุนฺธรํ.
โส วิกฺกมี สตฺต ปทานิ โคตโม
               
เสตญฺจ ฉตฺตํ อนุธารยุํ มรูฯ
“คนฺตฺวาน โส สตฺต ปทานิ โคตโม
ทิสา วิโลเกสิ สมา สมนฺตโต.
อฏฺฐงฺคุเปตํ คิรมพฺภุทีรยิ
   
สีโห ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏฐฺ ิโต”ติฯ
“พระโพธิสัตว์ประสูติได้ครู่เดียวเท่านั้น
ทรงสัมผัสแผ่นดินด้วยพระบาทอันเสมอกัน
เหมือนโคอุสภะทีร่ องรับรัตนะด้วยเท้าทีเ่ สมอกัน
พระโพธิสัตว์เหล่ากอแห่งพระโคดมนั้น
ทรงย่างพระบาท ๗ ก้าว
และเหล่าทวยเทพพากันกั้นเศวตรฉัตร
พระโคดมนั้นเสด็จด�ำเนินไป ๗ ก้าว
ทรงเหลียวแลดูทิศอย่างสม�่ำเสมอโดยรอบ,
ทรงเปล่งพระอาสภิวาจาประกอบด้วยองค์ ๘  
ดุจสีหะยืนอยูบ่ นยอดเขาบันลือสีหนาท ฉะนัน้ ”
และนัยสุดท้าย พระผู้มีพระภาคเจ้าแต่
ปางก่อน ทรงละกิเลสเหล่าใด ด้วยธรรมเหล่าใด
แล้วเสด็จไปฉันใด, แม้พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นี้ ก็ทรงละกิเลสเหล่านั้นๆ ด้วยธรรม
เหล่านั้นๆ แล้วเสด็จไปฉันนั้นเหมือนกันคือ :
เสด็จไปแล้วเพือ่ ละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะ...ละพยาบาทด้วยอพยาบาท...ละถีนมิทธะ
ด้วยอาโลกสัญญา...ละอุทธัจจะด้วยอวิกเขปะ
...ละวิจิกิจฉาด้วยธัมมววัตถาน...ละอวิชชา
ด้วยญาณ...ละอรติด้วยปามุชชะ...ละนิวรณ์
ด้วยปฐมฌาน...ละวิตกวิจารด้วยทุติยฌาน
...ละปีติด้วยตติยฌาน...ละสุขและทุกข์ด้วย
จตุตถฌาน...ละรูปสัญญา ปฏิฆสัญญา นานัตต-

สัญญาด้วยอากาสานัญจายตนสมาบัติ...ละ
อากาสานัญจายตนสมาบัติด้วยวิญญาณัญจายตนสัญญา...ละวิญญาณัญจายตนสัญญา
ด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัต.ิ ..ละอากิญจัญญายตนสัญญาด้วยเนวสัญญานาสัญญายตน
สมาบัติ...ละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนา
...ละสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนา...ละอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนา...ละนันทิด้วย
นิพพิทานุปัสสนา...ละราคะด้วยวิราคานุปัสสนา...ละสมุ ทั ย ด้ ว ยนิ โรธานุ ป ั ส สนา...ละ
อาทานะด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนา...ละฆนสัญญาด้วยขยานุปัสสนา...ละอายูหนะด้วย
วยานุปสั สนา...ละธุวสัญญาด้วยวิปริณามานุปัสสน...ละนิมิตด้วยอนิมิตตานุปัสสนา...ละ
ปณิธิด้วยอัปปณิหิตานุปัสสนา...ละอภินิเวส
ด้วยสุญญตานุปัสสนา...ละสาราทานาภิเวส
ด้วยอธิปัญญาธัมมวิปัสสนา...ละสัมโมหาภินิเวสด้วยยถาภูตญาณทัสสนะ...ละอาลยาภินเิ วส
ด้วยอาทีนวานุปัสสนา...ละอัปปฏิสังขาด้วย
ปฏิสังขานุปัสสนา...ละสัญโญคาภินิเวสด้วย
วิวฏั ฏนานุปสั สนา...ละกิเลสทีต่ งั้ อยูร่ วมกันกับ
ทิฏฐิดว้ ยโสดาปัตติมรรค...ละกิเลสอย่างหยาบ
ด้วยสกทาคามิมรรค...ละกิเลสอย่างละเอียด
ด้ ว ยอนาคามิ ม รรค...ละกิ เ ลสทั้ ง ปวงด้ ว ย
อรหัตตมรรค (ถ้าลองนับดูจะได้ ละธรรม ๓๗
อย่าง ด้วยธรรมอีก ๓๗ อย่าง พอดี)
พระนามว่า ตถาคต เพราะ คต เสด็จไปแล้ว
ตถา อย่างนั้น (อย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์
ก่อนๆ ทรงละธรรม ๓๗ อย่าง มีกามฉันทะ
เป็นต้น จนถึงกิเลสทั้งปวง ด้วยธรรมะ ๓๗ ข้อ
มีเนกขัมมะเป็นต้น ไปจนถึงอรหัตตมรรคเป็น
ที่สุดแล้ว) ด้วยประการฉะนี้
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ตรงนี้ภาษาบาลีใช้ศัพท์ว่า เนกฺขมฺมาทิ
อรหตฺตมคฺคปริโยสาน สตฺตตึสธมฺมา
จะเห็นได้ว่าตัวเลข ๓๗ นี้ มีความสัมพันธ์
กับ ความหมายของค�ำว่า ตถาคต อยู่หลายนัย
จึงสรุปความได้ว่า ธรรม ๓๗ นี้ อาจมีชื่อเรียก
อีกอย่างได้วา่ ตถาคตธรรม - ธรรมทีท่ ำ� ให้เป็น
พระตถาคต คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งที่เคย
มีมา ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีในอนาคต
ก็ต้องประกอบด้วยธรรม ๓๗ ประการเหล่านี้
แหละ และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะเรียกชือ่
แทนตัวพระองค์เองว่า ตถาคต เสมอ เพราะต่าง
ก็มีสภาวะของนัยยะเหล่านี้ คือ
นัยที่ ๑ มี ท านบารมี เ ป็ น ต้ น จนถึ ง ที่ สุ ด แห่ ง
พุทธจริยา
นัยที่ ๒ มีสติปฏั ฐาน ๔ เป็นต้นจนถึงอริยมรรค
มีองค์ ๘
นัยที่ ๓ มี กั ต ตุ กั ม มยตาฉั น ทาธิ บ าทเป็ น ต้ น
จนถึงการหมุนธรรมจักร
นัยที่ ๔ มี ก ารละกามฉั น ทะด้ ว ยเนกขั ม มะ
เป็ น ต้ น ไป จนถึ ง ละกิ เ ลสทั้ ง หมด
ด้วยอรหัตตมรรค
จริงๆ แล้ว ตัวเลข ๓๗ ยังมีความหมาย
เกี่ ย วพั น กั บ พระอภิ ธ รรมอยู ่ ด ้ ว ยค� ำ ว่ า อภิ
(ญญาเทสิต) ธรรม นั้นถ้าจะเรียกสั้นๆ ก็เรียก
ได้ว่า อภิธรรม   และหากจะเชื่อมโยงทาง
ต�ำนานการจัดล�ำดับชั้นของภพภูมิ ในจ�ำนวน
ภพภูมิทั้งหมดซึ่งมีอยู่ ๓๑ ภพภูมินั้น มีชื่อภพ
ภูมทิ เี่ ป็นชือ่ ของตัวเลขแค่สองภพภูมเิ ท่านัน้ คือ
ชั้น จาตุมหาราชิกา (สี่) กับ ดาวดึงส์ (สามสิบ
สาม) รวมตัวเลขของทัง้ สองชัน้ เทพจะได้สามสิบ
เจ็ด เลข ๓๗ นี้ก็มาพ้องกับจ�ำนวนของโพธิปักขิยธรรมทั้ง ๓๗ พอดี ทีนี้ ธรรม ๓๗ หรือ
โพธิปกั ขิยธรรม นอกจากจะหมายถึง สติปฏั ฐาน
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สีจ่ นถึง อริยมรรค ๘ ตามทีไ่ ด้อธิบายมาข้างต้น
แล้ว ธรรม ๓๗ ยัง อาจหมายถึง โลกุตตรจิต ๑
+ เจตสิก ๓๖ ที่ท�ำงานร่วมกับโลกุตตรจิต ได้
อีกด้วย เจตสิก ๓๖ เหล่านี้ ก็คือ ผัสสะ เวทนา
สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ มนสิการ
วิตก วิจาร อธิโมกข์ วิรยิ ะ ปีติ ฉันทะ,  สัทธา สติ
หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ ตัตตรมัชฌัตตตา
กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ กายลหุตา จิตตลหุตา
กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมมัญญตา จิตตกัมมัญญตา กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา
กายุชกุ ตา จิตตุชกุ ตา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ ปัญญินทรีย์ (เจตสิก ๑๓ อย่าง
แรก ตัง้ แต่ ผัสสะ ถึง ฉันทะ เรียกว่า อัญญสมานาเจตสิก ซึ่งสามารถไปประกอบท�ำงานร่วม
กับธรรมฝ่ายอกุศลหรือกุศลก็ได้ ส่วน เจตสิก
๒๓ อย่างหลัง ตัง้ แต่ สัทธา ไปจนถึง ปัญญินทรีย์
เรี ย กว่ า โสภณเจตสิ ก ท� ำ งานในฝ่ า ยกุ ศ ล
เท่านั้น)
ซึง่ ดูเหมือนว่า ปัญญินทรีย์ (ความเป็นใหญ่
คือปัญญาหรือจะแปลว่าพระอินทร์คือปัญญา
ก็คงได้) มิได้ท�ำงานผู้เดียว ต้องประกอบไป
ด้วยสหายแวดล้อมด้วย และเมื่อรวมทั้งหมด
๓๗ องค์ประกอบแล้ว จึงจะสามารถตัดท�ำลาย
กิเลสลงได้โดยสิ้นเชิง
เทวดาสองชั้นแรกคือชั้นจาตุมหาราชิกา
และชัน้ ดาวดึงส์ มีความเกีย่ วพันกับมนุษย์มาก
ที่สุด ซึ่งเทพสองชั้นนี้ สถิตอาศัยอยู่ที่เขาสิเนรุ
ไทยเรานิยมเรียกว่าเขาสุเมรุ (จาตุมฯ อยู่ที่เชิง
เขา ดาวดึงส์อยู่บนยอด) เทพชั้นสูงกว่าที่เหลือ
ทั้งหมด ลอยอยู่เหนือเขาสิเนรุขึ้นไป
ท�ำไมสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและดาวดึงส์
ต้องอยู่บนยอดเขาสิเนรุ ?
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      เราเชื่อกันมานานตามคติพราหมณ์ว่าเขา
พระสุเมรุเป็นศูนย์กลางจักรวาลและเป็นที่อยู่
ของทวยเทพ บ้างก็ว่าเป็นที่อยู่ของพระศิวะ
พระมหากษัตริยถ์ อื กันว่าเป็นสมมติเทพ จุตมิ า
จากสวรรค์ เวลาสวรรคต จะถวายพระเพลิง
พระบรมศพที่พระเมรุมาศ (เมรุทอง) นี้เพื่อ
ส่งเสด็จกลับคืนไปสู่สวรรค์ แต่โบราณกาลมา
แม้ประชาชนชาวไทยทั่วไปก็รับคตินี้มาใช้ด้วย
จากการที่มีการเผาศพที่ “เมรุ” เช่นกัน (อ่าน
ว่า เมน) แต่เราเป็นชาวพุทธไม่ใช่พราหมณ์มา
นานแล้ว ชาวพุทธที่แท้นั้นอุดมคติของชีวิต
หลังความตายคงมิใช่ไปรวมกับเทพเหมือนกับ
พวกพราหมณ์ แต่เป็นการเข้าถึงพระนิพพาน
ในปัจจุบนั ชาติ คือนิพพาน (ดับ) กิเลสได้ แม้ใน
ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และปรินิพพานวางขันธ์ดับ
สนิทได้เมื่อสิ้นชีวิต
มาดูการวิเคราะห์ค�ำว่าสิเนรุ ตามคติพุทธ
กันบ้าง
สิเนรุ เขาสิเนรุ เป็นราชาแห่งภูเขา ตั้ง
วิเคราะห์ศัพท์ได้ว่า สินาติ สุจึ กโรติ เทเวติ
สิเนรุ ภูเขาทีช่ ำ� ระพวกเทพให้สะอาด (สินา ธาตุ
โสเจยฺเย ในความหมายว่าท�ำให้สะอาด เอรุ
ปัจจัย) ธาตุ สินา นี  ้ ในภาษาไทยเรามาใช้ในค�ำว่า
สรงสนานร่างกาย แปลว่า อาบน�ำ้ ช�ำระร่างกาย
แต่จริงๆ แล้ว ความหมายในที่นี้น่าจะ
หมายถึงการช�ำระจิตใจให้บริสทุ ธิ์ คือท�ำเทพให้
สะอาดหมดจดนั่นเอง เทพมี ๓ ประเภท คือ
สมมติเทพ อุปปัตติเทพ และวิสทุ ธิเทพ ดังนัน้
การช�ำระสมมติเทพ คือการช�ำระพวกมนุษย์ทมี่ ี
ความเป็นอยูแ่ บบเทพ เช่น พระราชา หรือพวก
มนุษย์ที่มีความรู้ในทางโลกต่างๆ ขั้นเทพ คือ
พวกมนุสสเทโวทัง้ หลาย และการช�ำระอุปปัตติเทพ คือเทพทั้ง ๖ ชั้น ที่เป็นเทพโดยการอุบัติ

ทีม่ าฟังพระสัทธรรม ให้เป็น วิสทุ ธิเทพ (เป็นเทพ
เพราะความบริสทุ ธิจ์ ากกิเลสเครือ่ งเศร้าหมอง)
ก็คือให้เป็นพระอรหันต์นั่นเอง
สรุปได้ว่า อรรถที่หมายเอาในบทความนี้
คือ สินาติ สุจึ กโรติ วิสทุ ธิเทเวติ สิเนรุ โพธิปกฺขิยธมฺมสมูโห เรียกสิเนรุเพราะช�ำระ (ให้เป็น)
วิสทุ ธิเทพ ก็คอื การรวมกันของโพธิปกั ขิยธรรม
นั่นเอง
ในมาติกาพระอภิธรรมมีหมวดธรรมอัน
หนึ่งซึ่งบ่งถึงเขาสุเมรุได้ดี  หมวดธรรมนั้นก็คือ
อโนฆนิยา ธมฺมา (ธรรมที่โอฆะไม่ท่วมทับ)
ซึ่งองค์ธรรมก็คือ โลกุตตรจิต ๑ + เจตสิก ๓๖
(รวมได้ ๓๗) และนิพพาน ขอให้นึกถึงภาพ
ของเขาพระสุเมรุ ที่โผล่ขึ้นพ้นจากมหาสมุทร
แห่งห้วงทุกข์วัฏสงสาร ที่โอฆะ (กามโอฆะ
ภวโอฆะ ทิฏฐิโอฆะ อวิชชาโอฆะ) ไม่สามารถ
ท่วมทับได้ โอฆะ คือ ธรรมที่ท่วมทับ ยังบุคคล
ให้จมลงในวัฏฏะ
ส่วน อโนฆนิยา ธัมมา คือ ธรรมที่ไม่ถูก
กิเลสท่วมทับ  แบ่งเป็นภายใน  คือ โลกุตตรจิต
๑  เจตสิก ๓๖ และภายนอก คือ พระนิพพาน
ภายในเป็นภาเวตัพพธรรม (ธรรมที่ต้องเจริญ
ท�ำให้มีให้เป็นขึ้น) ส่วนภายนอกเป็นสัจฉิกาตัพพธรรม (ธรรมที่ต้องท�ำให้แจ้ง)

๒๔

ส�ำหรับผูม้ พี นื้ ฐานของอภิธรรม การอธิบาย
องค์ธรรมตามนัยยะเหล่านี้ อาจท�ำให้เข้าใจ
ความหมายของตัวเลข ๓๗ อันเป็นธรรมาธิษฐานกับเทวดาสองชั้นต้น อันเป็นบุคคลาธิษฐานได้ดีขึ้น
นัยแรก) มัคคจิตตุปาท ๓๗ (คือ อัญญสมานาเจตสิก ๑๓ + โสภณเจตสิก ๒๓ และ มัคคจิต
๑) นัยนี้เอาเฉพาะขณะที่เกิดมัคคจิตซึ่งจริงๆ
แล้วมิใช่มแี ค่องค์มรรค ๘ เท่านัน้ ทีเ่ กิดในมัคคจิต
แต่ตามสภาวะแล้วมีการท�ำงานร่วมกันถึง ๓๗
สภาวะ (เหมือนเทพทัง้ หมดคือ เทพชัน้ จาตุมหาราชิกา ๔ กับ เทพชัน้ ดาวดึงส์ ๓๓ รวมเป็น ๓๗
มาท�ำงานร่วมกันเพื่อประหาณกิเลส โดยนัยนี้
พระอินทร์ น่าจะเป็นตัวมัคคจิตเอง) ซึ่งตาม
หลักฐานในพระสูตร พระอินทร์เองสุดท้ายก็ได้
เป็นพระโสดาบัน หลังจากได้ฟังธรรมะจาก
พระพุทธองค์ และได้ตอ่ อายุพระอมตธรรมจาก
เดิมที่ก�ำลังจะหมดอายุลง
นัยที่ ๒) กุศลจิต ๓๗ คือ มหากุศลจิต
๘ + มหัคคตกุศลจิต ๙ + โลกุตตรมัคคกุศลจิต
๒๐ (นับแบบละเอียด) นัยนี้กินความมากขึ้น
ไม่ใช่เฉพาะขณะมรรค แต่รวมกุศลทั้งหมดทั้ง
กามาวจร มหัคคตกุศล และโลกุตตรกุศลทีแ่ จก
อย่างละเอียด ในคาถาสรุป พระอภิธมฺมตฺถสงฺคห
แสดงไว้ว่า สตฺตตึสวิธํ ปุญญํ (บุญมี ๓๗
ประเภท) ถ้าปฏิบัติได้พร้อมพรั่งทั้ง ๓๗ ดวง
ก็ถือว่าได้ท�ำกุศลให้ถึงพร้อมแล้ว คือได้ สพฺพกุสลสมฺปทา ตามโอวาทปาติโมกข์นั่นเอง ถ้า
โดยนัยนี้พระอินทร์ก็คือ ดวงจิตกุศลที่สูงที่สุด
หรือ ดวงปัญจมฌานอรหัตตมรรค นั่นเอง
จึงพอจะเห็นได้ว่าท�ำไมพระพุทธเจ้าต้อง
เสด็จขึน้ ไปตรัสสอนพระอภิธรรมบนสวรรค์ชนั้
ดาวดึงส์ เหตุผลหนึ่งก็เพื่อที่จะสื่อถึงธรรม ๓๗
ข้อนี้นั่นเอง

25

จริงๆ ยังมีนัยอื่นๆ อีกมาก ที่ผู้ท่ีเรียน
อภิธรรมมาจะสนุกในการเชื่อมโยงองค์ธรรม
เข้ากับต�ำนานเทพ แต่ในบทความนีข้ อพักเท่านี้
ไว้ก่อน พอให้ได้เห็นเป็นแนวทาง

เรือนแก้วรัตนฆระ
“นี่แน่ะนายช่างปลูกเรือน เรารู้จักเจ้าเสีย
แล้ว เจ้าจักท�ำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไป โครง
เรือนของเจ้าเราหักเสียแล้ว ยอดเรือนเราก็รื้อ
เสียแล้ว จิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุง
แต่งไม่ได้อีกต่อไป มันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไป
แห่งตัณหา”
....พระพุทธพจน์
เรือนชีวิต
วันเวลา
ผ่านไป
จะสร้างบ้าน
ของชีวิต
‘สามสิบเจ็ด บุญ’ รวม
เห็น ‘ตัวสั่ง’
สร้างเขาเสร็จ
			

ใจสว่าง
อย่าผิดหลัง
ร่วมพลัง
ก็เข็ดพอ ฯ

(โปรดติดตามอ่านตอนจบ ฉบับหน้า)
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๒๔

มุมมอง

พระพุทธเจ้า

เป็นมนุษย์หรือเทวดา ?
วันวิสาขบูชาเวียนมาถึงอีกรอบ ถือว่าเป็น
โอกาสอันดีที่เราชาวพุทธจะได้เฉลิมฉลองใน
ฐานะวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึง่ เราต่างรู้
กันว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แต่จะมีสักกี่คนที่รู้และเข้าใจความหมายอัน
แท้จริงของวันนี้ มิใช่เพียงแค่มีโอกาสเข้าวัด
ฟังธรรม หรือเดินเวียนเทียนรอบปูชนียสถาน
แต่เราควรศึกษา ให้เข้าใจความส�ำคัญของวันนี้
อย่างลึกซึง้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับค�ำว่า “พุทธะ”
คือ ผู้รู้อย่างแท้จริง
เชื่อเหลือเกินว่าพวกเราชาวพุทธอย่าง
น้อยหนึง่ ในสาม จะต้องผ่านการบนบานขอพร
พระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อน หรืออาจ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ทั่วไป อาจเป็น
โอกาสส� ำ คั ญ ด้ า นการศึ ก ษาเล่ า เรี ย น ด้ า น
ครอบครัว ด้านธุรกิจการงาน หรือแม้แต่ด้าน
ความรัก บางคนไม่เคยบนบานเลยสักครั้ง แต่

วิเทศทัยย์

พอถึงเวลาสารพัดปัญหารุมเร้าก็ไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ พระพุทธรูปองค์ไหนศักดิส์ ทิ ธิ์ อยูไ่ กล
แค่ไหนเป็นต้องเดินทางไป เพราะเชื่อว่าสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่พึ่งทางใจได้
ถามว่า การกระท�ำแบบนี้เป็นความเสียหาย
หรือไม่
ตอบว่า เป็นเรื่องปกติของมนุษย์สามัญ
หากเราย้ อ นกลั บ ไปดู เรื่ อ งราวในสมั ย
พุทธกาล ก็พบเห็นเรื่องราวแบบนี้หลายแห่ง
ซึ่งมีลักษณะไม่แพ้เราท่านในสมัยปัจจุบันยุค
แห่งข้อมูลข่าวสารเลย นัน้ เพราะว่ามนุษย์เหล่า
นั้นยังไม่สามารถเข้าถึงสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ให้มั่นคงยั่งยืนได้
คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปยัง
เมืองอุกกัฏฐะและเสตัพยะ ด้วยอากาศร้อน  
ระหว่างทางจึงแวะพักหลบเงาแดดตามต้นไม้
ใหญ่ข้างทาง ขณะนั้นโทณพราหมณ์เดินตาม
มาข้างหลัง  ได้เห็นรอยพระพุทธบาทเกิดความ

๒๔

ประหลาดอัศจรรย์ใจ เพราะเชือ่ ว่ารอยเท้าเช่น
นี้มิใช่รอยเท้ามนุษย์ ด้วยเห็นว่าผิดแปลกแตก
ต่างจากรอยเท้ามนุษย์ธรรมดาเดินดินมาก
หลักฐานไม่ได้บอกไว้ว่าโทณพราหมณ์เป็นนัก
คณิตศาสตร์แบบคนไทยหรือไม่ และไม่ได้บอก
อีกว่ามีการใช้อุปกรณ์ในการค�ำนวณหรือไม่
ทราบแต่เพียงว่าเกิดความอัศจรรย์ใจจึงเดิน
ตามรอยเท้าจนได้พบพระพุทธเจ้า
จากนั้ น จึ ง มี ก ารสนทนาสอบถามกั น
หลายต่อหลายประโยค
พระพุทธเจ้าทรงอธิบายแก่โทณพราหมณ์
ว่า พระองค์มิใช่เทวดาหรือผู้มีฤทธิ์ หรือมิใช่
มนุษย์ ค�ำตอบแบบนีท้ ำ� ให้โทณพราหมณ์งงงวย
ใหญ่ เพื่อแก้ความกังขาของโทณพราหมณ์
พระพุทธเจ้าจึงตรัสสรุปว่าพระองค์คอื พระพุทธเจ้า
เพราะ “ทรงเกิดในโลก เติบโตขึ้นในโลก อยู่
ครอบง�ำโลก อันโลกไม่แปดเปื้อน” (ดูเพิ่มเติม
ใน โทณสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต)

อธิบายความว่า เราทั้งหลายเป็นเพียง
มนุษย์สามัญยังไม่พอ ต้องพยายามก้าวข้ามไป
ให้ถงึ พุทธะ หมายถึง เป็นผูร้ คู้ วามจริงกล่าวคือ
อริยสัจ สามารถอยูก่ บั โลกโดยไม่ถกู โลกครอบง�ำ
พูดแบบชาวบ้านคือ โลกวุ่นวายแต่ใจเราสงบ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง วิสาขบูชาเป็นวันแห่ง
การประกาศอิสรภาพ
แต่ไหนแต่ไรมาเราเชื่อว่าเราเป็นผู้ต�่ำต้อย
ด้อยกว่าพวกเทวดาน้อยใหญ่ เราอยู่ภายใต้
อ�ำนาจของเทวดาเหล่านั้น และเมื่อต้องการ
ความส�ำเร็จทุกสิ่งอย่าง เราต้องท�ำพิธีเซ่นไหว้
เริ่มตั้งแต่ดอกไม้ธูปเทียน สัตว์น้อยใหญ่ไป
จนถึงสังเวยด้วยชีวิตคนที่เรารัก เพื่อให้เทวดา
อารักษ์ยินดี แล้วประทานพรให้เราอยู่เย็น
เป็นสุข ไม่มีอุปสรรคอันใดเข้ามาย�่ำยีบีฑา
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พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกที่ประกาศให้
มนุษย์ทราบว่า ตัวเราเองนี้แหละเป็นผู้ที่มี
ศักยภาพมากมายมหาศาล หากเราสามารถ
ค้นหาตัวเองอย่างถูกต้องตามหลักวิธี ย่อมมีขดี
ความสามารถและฤทธานุภาพมากกว่าเทวดา
น้อยใหญ่ สุดท้ายเทวดาที่เราเคยบนบานศาล
กล่าวก็ยอมค้อมเศียรเข้ามาอภิวาทเรา ตัวเรา
เองต่างหากที่ยอมตนเป็นทาสของเทวดาหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอง
พระพุ ท ธองค์ ท รงแสดงเรื่ อ งนี้ ไว้ ๔๕
พรรษา นับถึงปัจจุบันวันนี้ก็เกือบสามพันปี
เข้าไปแล้ว เราทั้งหลายก็ยังปิดหูปิดตาปฏิเสธ
ค�ำสอนของพระองค์ ต่างพากันยอมตนบนบาน
ศาลกล่าวขอพรจากเทวดาน้อยใหญ่ ไม่ว่าจะ
เป็นพระพุทธรูป เทพเจ้าฮินดู หรือแม้แต่พระ
โพธิสัตว์ของจีน
ในฐานะเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้า คง
ถึงเวลาแล้วต้องมองดูพระพุทธจริยาวัตรเป็น
แบบอย่าง และพยายามด�ำเนินตามแนววิถขี อง
พระพุทธองค์อย่างแน่วแน่  เริม่ จากศึกษาเรียน
รู้ ท�ำความเข้าใจพุทธประสงค์อย่างแท้จริง
โดยเฉพาะน�ำเอาอุบาสกธรรมเข้ามาพิจารณา
ให้ถถี่ ว้ น พยายามก้าวข้ามไปจนถึงความมัน่ คง
ในพระรั ต นตรั ย กล่ า วคื อ พระพุ ท ธ พระธรรมและพระสงฆ์   หากถึงจุดนัน้ แล้วไซร้   เชือ่ มัน่
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ได้ว่าท่านก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งอริยะ ไม่เอน
เอียงหลบออกนอกทาง  มเี ป้าหมายหนักแน่นคือ
พระนิพพานอย่างมั่นคง
อย่าให้วันนี้เป็นวันที่เราละทิ้งโอกาสอัน
ส�ำคัญซึง่ พระพุทธเจ้าทรงหยิบยืน่ ให้แก่เราท่าน
ทั้งหลายแล้ว อย่ายอมก้มหัวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่เรามองไม่เห็น แล้วเออออห่อหมกว่ามีพลัง
อ�ำนาจเหนือมนุษย์ จนเราต้องยินยอมก้มหัว
ศิโรราบให้ ต้องคิดใหม่วา่ เราสามารถเป็นไทได้
เพราะพระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวก
ได้ดำ� เนินทางเป็นแบบอย่างให้เห็นแล้ว หากเรา
ต้องการเป็นไทจ�ำต้องเร่งเดินทางเสียแต่วันนี้  
เพราะพรุ่งนี้ไม่สามารถจักมั่นใจได้
กวีพฤษภา

ด้วยเหตุนั้น ความหมายของวันวิสาขบูชา
อย่างแท้จริง ต้องเป็นวันประกาศอิสรภาพของ
มนุษย์ธรรมดาสามัญ โดยหลุดพ้นจากเทวดา
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราต่างคิดกันเอง จ�ำต้อง
พยายามทีละขัน้ ทีละตอน  ดังพระพุทธเจ้าทรง
สอนสั่ง เมื่อถึงจุดนั้นแล้ว เราจะเป็นอิสรภาพ
ทางใจอย่างแท้จริง หากมัวงมงายกับเรือ่ งมงคล
ตื่นข่าว น�้ำศักดิ์สิทธิ์ วัวสามขา หรือสุนัขพูดได้
ฯลฯ แล้วเมือ่ ไหร่  เราจะก้าวข้ามไปถึงความเป็น
พุทธะ ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้
ส�ำคัญคือ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ขนึ้
อยูก่ บั กาลเวลา หมายความว่าไม่ได้เสือ่ มสลาย
ไปกับตัวผูส้ อน แต่ยงั ทรงคุณค่าเป็นอัศจรรย์ชวั่
กาลนาน ตราบใดที่เราท่านยังน�ำมาประพฤติ
ปฏิบัติกันอยู่ และจะเกิดผลกับผู้ลงมือปฏิบัติ
เท่านั้น เรียกว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ
อย่าปล่อยให้วันวิสาขบูชาผ่านเลยไปโดย
ไม่เข้าใจความหมายและลงมือปฏิบัติ มิเช่น
นั้นแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการสมาทานเป็น
พุทธศาสนิกชนแค่ล มปาก ผ่านเลยไปตาม
กระแสลมโดยไม่มีประโยชน์อันใด เวียนตาย
เวียนเกิด ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ไม่มีจุดจบ

“ท่านเป็นใคร ?”

ท่านเป็นพรหม
มหาบุรุษ
เราไม่ได้
เขาเรียกนาม

เทพเทวา
ครบลักษณะ
เป็นอะไร
ตามสมญา

หรือมนุษย์
นะขอถาม
เลยนะพราหมณ์
ว่า ‘พุทโธ’
ปปัญจา
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เรื่องชุดพุ ทธบริษัท

พุ ทธบริษัท

กับเรื่องน่ารู ้เกี่ยวกับ

พุ ทธวิสัย

เรือ่ งชุด พุทธบริษทั ได้นำ� เสนอเป็นตอนๆ
ในวารสารโพธิยาลัย โดยผู้เรียบเรียง มีความ
ตั้งใจว่า จะเขียนต่อไปเรื่อยๆ ตามแต่จะนึก
ประเด็นใดประเด็นหนึ่งได้ ก็จะน�ำมาเล่าสู่
กันฟัง เนื่องจากวารสารโพธิยาลัยฉบับนี้เป็น
ฉบับวิสาขบูชา จึงควรได้เขียนเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
พระพุทธเจ้าในแง่มุมที่น่าสนใจแต่พุทธบริษัท
จ�ำนวนมากอาจไม่รู้
๑. พระพุทธเจ้าของเรา มีพระนามเดิมว่า
เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงเป็นคนอินเดีย หรือที่เรา
นิยมเรียกกันว่า แขก นั่นเอง นักประวัติศาสตร์
สั น นิ ษ ฐานว่ า ทรงเป็ น แขกขาว เผ่ า อารยั น
ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากฝรั่ง มีผิวขาว จมูกโด่ง
คนเยอรมั น อ้ า งว่ า พวกเขาเป็ น เผ่ า อารยั น
ต่ อ มา มี นั ก วิ ช าการอี ก สายหนึ่ ง บอกว่ า

พุทธสาวิกา

พระพุทธเจ้าน่าจะเป็นชาวมองโกล เพราะใน
พระไตรปิฎกมีระบุวา่ หนึง่ ในมหาปุรสิ ลักษณะ
คือ พระองค์มีผิวดั่งทอง หรือ สุวรรณวัณโณ
ก็น่าจะแปลว่าพระพุทธองค์ทรงมีผิวออกไป
ทางสี เ หลื อ งสว่ า งดั่ ง ทองค� ำ  แบบอาเซี ย น
อย่างไรก็ตาม ตามข้อสันนิษฐานทั้งสองแสดง
ว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้มีผิวสีคล�้ำเหมือนคนพื้น
เมืองของอินเดีย ที่เรียกกันว่า มิลักขะ
๒. ในพระไตรปิฎกกล่าวว่า พระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์จะบังเกิดในชมพูทวีป หมายถึง
ประเทศอินเดียเท่านั้น ท�ำไมต้องเป็นอินเดีย
ไม่เป็นประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ ค�ำตอบ
หนึง่ ทีน่ า่ คิดมาก คือ เพราะอินเดียเป็นดินแดน
เทพเจ้า  มเี ทพมากมาย  เช่น  พระพรหม  พระศิวะ
พระนารายณ์ ฯลฯ มีความเชื่อเรื่องการขอพร
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ให้เทพเจ้าช่วยเหลือมนุษย์ ซึ่งเป็นความเชื่อ
อย่างมัน่ คง เหนียวแน่น สืบเนือ่ งยาวนานหลาย
พันปี พระพุทธศาสนามีค�ำสอนที่หักล้างค�ำ
สอนเหล่านี้อย่างเด่นชัด  หากไปเกิดที่ดินแดน
อืน่ ความเชือ่ เรือ่ งพระเจ้าจะไม่เด่นชัดเพียงพอ
๓. เจ้ า ชายสิ ท ธั ต ถราชกุ ม าร เมื่ อ แรก
ประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน ใต้ต้นสาละ พระนาง
สิรมิ หามายาทรงประทับยืน เมือ่ พระกุมารเสด็จ
ออกจากพระครรภ์ ทรงพระด� ำ เนิ น ได้ เ อง
และทรงเปล่ง อาสภิวาจา ว่า “เราเป็นเลิศ
แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐ เป็นพี่ใหญ่แห่ง
โลก การเกิดครั้งนี้ของเรา เป็นครั้งสุดท้าย
ภพใหม่ต่อไปอีก ไม่มีส�ำหรับเรา”
ในเรือ่ งนีม้ ขี อ้ ถกเถียงกันมากมายว่าไม่นา่
จะเป็นเรื่องจริง เพราะธรรมดาเด็กเกิดใหม่ ไม่
สามารถเดินได้ ไม่สามารถพูดได้ ในประเด็นนี้
หลวงปู่อานันทไมตรีมหานายกเถร อดีตพระสังฆราช อมรปุระนิกายของประเทศศรีลังกา
ได้ให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าพุทธประวัติตรงนี้

มีศาสนิกในศาสนาอื่นโจมตีว่าเป็น เรื่องอภินิหารเกินจริง ท่านบอกว่าเรื่องบางอย่างไม่
อยู่ในวิสัยที่เราจะไปตัดสิน
พระพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษ บ�ำเพ็ญ
บารมีมานานแสนนาน ที่กล่าวกันว่าสี่อสงไขย
กับอีกแสนกัป บุญบารมีของพระองค์ย่อมใกล้
เต็มแล้ว รอการบรรลุพระโพธิญาณ ด้วยก�ำลัง
แห่งบุญบารมีที่สั่งสมมานานขนาดนั้น การที่
พระองค์จะมีอะไรพิเศษกว่ามนุษย์ธรรมดาย่อม
ไม่ใช่เรื่องแปลก แม้ในโลกนี้ก็เคยมีบันทึกถึง
เรื่องราวมหัศจรรย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กเกิด
ใหม่ ครัง้ หนึง่ ทีป่ ระเทศฝรัง่ เศส เด็กคนหนึง่ เกิด
มาสามารถพูดได้  ไม่ได้พดู ได้แค่ภาษาเดียว  พูด
ได้หลายภาษา เด็กบางคนระลึกชาติได้ ว่าชาติ
ก่อนตนเคยเป็นใคร เด็กบางคนเกิดมายังไม่ได้
เรียนหนังสือ  อายุแค่ขวบเศษ สามารถสวดมนต์
ยาวๆ ได้อย่างถูกต้อง  เรือ่ งเหล่านีท้ า่ นเก็บสถิติ
เอาไว้ เพื่อยืนยันว่าเรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะ
ไม่ใช่เรื่องแปลก
กรณีเด็กทีเ่ กิดมาแล้วมีอะไรพิเศษกว่าเด็ก
ทั่วไป มีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่เสมอ อย่าง
ที่ฝรั่งเรียก Child prodigy หรือเด็กอัจฉริยะ
นัน่ เอง ซึง่ แต่ละกรณีกจ็ ะมีความพิเศษแตกต่าง
กันไปตามภูมหิ ลัง  มีขา่ วปรากฏให้เห็นอยูเ่ สมอ
บางคนเกิดมา ฟังภาษาออกและพูดได้ตั้งแต่
อายุไม่กี่เดือน มีความสามารถในการเรียนรู้สูง
เล่นดนตรี เรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น นายรามานุจัน
ชาวอินเดีย วรรณะจัณฑาล ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์เป็นเรือ่ งเป็นราว แต่สามารถคิดค�ำนวณ
คณิตศาสตร์ในระดับสูง จนกระทั่งถูกขอให้ไป
สอนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ หรืออย่างกรณี
ของ วูล์ฟกัง อะมาดิอุส โมสาร์ท นักดนตรีเอก
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ของโลกในยุคคลาสสิค ซึ่งเล่นดนตรีเป็นตั้งแต่
สองขวบ คุณพ่อพาตระเวนแสดงดนตรีทวั่ ยุโรป
นอกจากนั้น ยังสามารถแต่งเพลงได้เองตั้งแต่
อายุ ๔ ขวบ พออายุ ๙ ชวบ แต่งซิมโฟนีได้
เป็นความสามารถพิเศษที่โลกต้องจารึกไว้ว่า
เขาสามารถท�ำได้จริงๆ
๔. เจ้าชายสิทธัตถะทรงมีมหาปุรสิ ลักษณะ
๓๒ ประการ พร้อมอนุพยัญชนะอีก ๘๐ ประการ
ซึ่งไม่มีบุคคลใดมีได้เสมอเหมือน ด้วยเหตุนี้
เมื่ อ พระเจ้ า สุ ทโธทนะทรงให้โหราจารย์มา
พยากรณ์ชะตาชีวิตของพระโอรส ปรากฏมีนัย
๒ ประการ คือ หากครองราชย์จะเป็นมหาราช
ผูย้ ง่ิ ใหญ่ หากเสด็จออกผนวชจะได้เป็นศาสดา
เอกของโลก เรื่องมหาปุริสลักษณะ เป็นการดู
นรลักษณ์ของบุคคล ที่มีมานานหลายพันปี
และไม่ ไ ด้ มี แ ต่ ใ นประเทศอิ น เดี ย ในจี น ก็ มี
ต�ำราดูนรลักษณ์ ที่เรียกกันว่าโหงวเฮ้งนั่นเอง
๕. เมื่อพระชนมายุได้ ๗ พรรษา ขณะที่
เจ้าศากยะทั้งปวงก�ำลังท�ำพิธีแรกนาขวัญ พระ
ราชกุมารทรงประทับนั่งใต้ร่มไม้ ทรงเจริญ
สมาธิ ปรากฏว่าทรงได้ฌานตั้งแต่บัดนั้น พระ
ราชบิดามาพบเห็นภาพนี้เข้า ทรงก้มลงกราบ
พระลูกเจ้าด้วยความเลื่อมใส
๖. ตามพุทธประวัตวิ า่ เจ้าชายสิทธัตถะนัน้
เป็นผู้มีก�ำลังมหาศาล สามารถยิงสหัสถามธนู
ซึง่ เป็นธนูทหี่ นักมาก ไม่มใี ครสามารถยิงได้ แต่
เจ้าชายสิทธัตถะยิงได้อย่างแม่นย�ำ นอกจากจะ
มีพละก�ำลังมหาศาลแล้ว ยังทรงมีสติปัญญา
เฉลี ย วฉลาด สามารถเรี ย นศิ ล ปวิ ท ยา ๑๘
ประการได้จนจบครบหมด ตั้งแต่พระชนมายุ
เพียง ๑๘  พรรษา
๗. ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพายโสธรา ซึ่งเป็นคู่บุญบารมีของพระองค์มาโดย
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ตลอดในอดีตชาติ ทรงเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์เมื่ออายุ ๒๙ พรรษา ในวันที่พระโอรส
คือพระราหุลประสูติ ทรงไปศึกษาเล่าเรียนที่
ส�ำนักอาฬารดาบสและอุทกดาบส  จนจบฌานสมาบัติชั้นสูง เมื่อทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์
จึงปลีกพระองค์ไปแสวงหาโมกขธรรมด้วยพระ
องค์เอง ทรงบ�ำเพ็ญทุกรกิรยิ า ๖ ปี จนร่างกาย
ทรุดโทรมใกล้สน้ิ ลม แต่ไม่ทรงเห็นทางพ้นทุกข์
จึงทรงละเลิก แล้วมาบ�ำเพ็ญเพียรทางจิต จนได้
บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่สุด
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๘. พร้อมกับอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ทรงถึงพร้อมด้วยสัพพัญญุตญาณ ซึ่งไม่มีใน
พระสาวกอืน่ ใด ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาตรัสรู้
ท�ำให้พระองค์สามารถเปล่งฉัพพรรณรังสีได้ใน
ยามทีท่ รงประสงค์   เป็นแสงเรืองรองสว่างไสว  ที่
ไม่มใี นพระสาวกอืน่ ใดอีกเช่นกัน  การตรัสรูข้ อง
พระพุทธองค์ท�ำให้ทรงคุณวิเศษต่างๆ เหนือ
พระสาวกทั้งปวง ซึ่งจะค่อยๆ กล่าวถึงต่อไป
๙. พระพุ ท ธเจ้ า สามารถตั ด วงจรแห่ ง
วาสนาได้หมดสิ้น แต่พระอรหันตสาวกแม้จะ
เป็นพระอรหันต์แล้วก็ตาม ก็ไม่สามารถก�ำจัด
วาสนาที่ติดมาจากชาติภพก่อนได้หมด
๑๐.  ทรงปราบช้างนาฬาคิรีที่ก�ำลังตกมัน
และถู ก กรอกเมรั ย จนเมามาย พระเทวทั ต
หมายใจจะปลงพระชนม์พระพุทธองค์ โดย
ลอบไปสั่งควาญช้างให้มอมเหล้าช้างนาฬาคิรี
ที่ก�ำลังตกมันให้วิ่งไปตามถนน ขณะที่พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกก�ำลังเสด็จบิณฑบาต  เมือ่ พระอานนท์ทตี่ ามเสด็จด้วยเห็นดังนัน้
ก็ รี บ เอาตั ว ตนเองเข้ า มาบั ง พระพุ ท ธองค์
หวังให้ช้างนาฬาคิรีท�ำร้ายตัวท่านแทน แต่
พระพุทธเจ้าตรัสบอกให้พระอานนท์ถอยออก
ไป  แล้วตรัสว่า  ไม่ใช่วสิ ยั ของเธอทีจ่ ะปราบช้าง
นาฬาคิรีได้ จากนั้นพระพุทธองค์ทรงแผ่พระเมตตาให้ช้างนาฬาคิรี กระแสแห่งพระเมตตา
ท�ำให้นาฬาคิรีสงบลง ยอมหมอบลง กราบ
ถวายความเคารพแก่พระพุทธองค์ พุทธประวัติ
ตอนนี้ผู้เขียนประทับใจมากที่พระอานนท์นั้น
มีศรัทธาสูงสุดต่อพระศาสดา พร้อมที่จะสละ
ชีวิตเพื่อพระองค์ได้ โดยไม่มีความลังเลแต่
อย่างใด แน่วแน่และมั่นคง แม้ในขณะนั้น
พระอานนท์เองยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์

ความรู้พิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา
ชื่อว่า ญาณ มีหลายประการ แต่ญาณพิเศษ
ที่มีในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่มีใน
พระอรหันตสาวกมี ๖ อย่างคือ
๑. อินทริยปโรปริยัตตญาณ ปรีชาหยั่งรู้ความ
ยิง่ และหย่อนแห่งอินทรียข์ องสัตว์ทงั้ หลาย คือ
รูว้ า่ สัตว์นนั้ ๆ มีคณ
ุ ธรรมภายในตน เช่น ศรัทธา
วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปัญญา แค่ไหน เพียงใด มีกเิ ลส
มาก กิเลสน้อย มีอินทรีย์อ่อน หรือแก่กล้า
สอนง่ายหรือสอนยาก มีความพร้อมทีจ่ ะตรัสรู้
หรือไม่
๒. อาสยานุสยญาณ พระญาณทีท่ รงรูอ้ ธั ยาศัย
คือความโน้มเอียง หรือ อธิมตุ ิ ของสัตว์ทงั้ หลาย  
และทรงรูอ้ นุสยั คือกิเลสทีแ่ อบอาศัยในสันดาน
ของสัตว์ทั้งหลาย ท�ำให้พระองค์สามารถแจก
ธรรมและโปรดสัตว์ทั้งหลายได้เหมาะสม ทรง
สามารถบริหารจัดการได้ทั้ง ๓๑ ภพภูมิ
๓. ยมกปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริยท์ แี่ สดงเป็นคูๆ่   อนั
เป็ น ปาฏิ ห าริ ย ์ พิ เ ศษที่ เ ฉพาะพระพุ ท ธเจ้ า
เท่านัน้ ทรงกระท�ำได้  ไม่สาธารณะกับพระสาวก
ทัง้ หลาย เช่น ให้เปลวไฟกับสายน�ำ้ พวยพุง่ ออก
ไปจากพระวรกาย ต่างส่วนต่างด้านพร้อมกัน
เป็นคู่ๆ ให้ล�ำเพลิงพวยพุ่งจากพระวรกาย
ข้างขวา พร้อมกับอุทกธาราพวยพุ่งจากพระวรกายข้างซ้าย และสลับกันบ้าง ให้ล�ำเพลิง
พวยพุ ่ ง จากพระเนตรข้ า งขวา พร้ อ มกั บ
อุทกธาราพวยพุ่งจากพระเนตรข้างซ้าย และ
สลับกันบ้าง จากพระโสต พระนาสิก พระอังสา
พระหัตถ์ พระบาท ขวา - ซ้าย ตลอดจนช่อง
พระองคุลี และขุมพระโลมา ก็เช่นเดียวกัน เป็น
ปาฏิ ห าริ ย ์ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงกระทํ า ที่ ต ้ น
มะม่ ว งซึ่ ง เรี ย กว่ า คั ณ ฑามพพฤกษ์ ที่ ก รุ ง
สาวัตถี
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๔. มหากรุณาสมาบัต  ิ พระญาณทีท่ รงแผ่ไป  เพือ่
ตรวจดูสัตว์โลก ว่ามีใครที่มีอาสวะกิเลสน้อย
เมื่อได้ฟังธรรมแล้วจะสามารถบรรลุธรรมได้
๕. สัพพัญญุตญาณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ สิ่ง
ทั้งปวง ทั้งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
และถือว่า การที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติ
พระวินยั สิกขาบทให้พระสงฆ์ได้ประพฤติปฏิบตั ิ
พัฒนาตนเพือ่ เข้าถึงความเป็นอริยบุคคล  รวมถึง
การก�ำหนดโทษและวิธีให้ล่วงพ้นจากโทษของ
พระภิกษุ  กด็ ว้ ยความรูท้ ชี่ อื่ ว่าสัพพัญญุตญาณนี้
ด้วย เพราะเหตุนี้ คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท จึงให้
ความเคารพ รักษาสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้
ทัง้ หมดไม่กล้า ถอนสิกขาบทแม้เล็กน้อย แม้จะ
ทรงอนุญาตไว้ก่อนจะปรินิพพานก็ตาม
๖. อนาวรณญาณ พระปรีชาหยัง่ รูไ้ ม่มอี ะไรกีด
กั้นก�ำบัง รู้ทะลุปรุโปร่ง
๑๑. พระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระคุณ ๓ ประการคือ พระปัญญาคุณ พระบริสทุ ธิคุณ และ พระกรุณาคุณ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้
ท�ำให้พระองค์สามารถเผยแผ่พระธรรมได้อย่าง
สัมฤทธิผล แผ่ไพศาลกว้างไกล ยาวนานจวบจน
ปัจจุบัน และอนาคตกาลข้างหน้า
๑๒. ทรงประกอบด้วยพระพุทธคุณ ๙
ประการ  ดังปรากฏในบทสวด บูชาพระคุณของ
พระพุทธเจ้า คุณของพระพุทธเจ้ามี ๙ ประการ
โดยย่อ คือ   ๑. อรหํ - เป็นพระอรหันต์ ๒.
สมฺมาสมฺพุทโธ - ตรัสรู้เองโดยชอบ  ๓. วิชฺชา
จรณสมฺปนฺโน - ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
๔. สุคโต - เสด็จไปดีแล้ว ๕. โลกวิทู - เป็น
ผู้รู้แจ้งโลก ๖. อนุตฺตโรปุริสทมฺมสารถิ - เป็น
สารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า ๗. สตฺถาเทวมนุสฺสานํ - เป็นศาสดาของเทวดาและ
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มนุษย์ทั้งหลาย ๘. พุทฺโธ - เป็นผู้ตื่นและ
เบิกบานแล้ว ๙. ภควา - เป็นผู้มีโชค
คุณลักษณะและคุณสมบัตดิ งั กล่าวข้างต้น
นี้ มีอยูใ่ นเฉพาะองค์พระพุทธเจ้าเท่านัน้ มิได้มี
ในพระสาวกอื่นใด แม้แต่พระอรหันตสาวกก็
ไม่ได้มีคุณสมบัตินี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับ
ความเป็นพระพุทธเจ้า บุคคลผูส้ งู สุดยิง่ แล้วใน
สามโลก ไม่มีบุคคลใดยิ่งกว่า จึงเป็นเรื่องที่เรา
ชาวพุทธควรได้ศึกษาเรียนรู้ไว้ เพื่อประดับสติ
ปัญญา เพือ่ เจริญศรัทธาในองค์พระศาสดาของ
เรา และเชือ่ มัน่ ในพระรัตนตรัย ยึดถือเป็นทีพ่ งึ่ ที่
ระลึกอย่างมัน่ คงและไม่หวัน่ ไหว  แม้วา่ เส้นทาง
สู ่ พ ระนิ พ พานจะยาวไกลแค่ ไ หน หากเรา
พยายาม สักวันหนึ่งเราก็จะต้องถึงเป้าหมาย
ดัง่ พระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเรา ได้ทรง
กระท�ำให้เห็นมาแล้ว
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พระรัตนตรัย
อยู่ในพระไตรปิฎก

ในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน
ได้มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันเพื่อศึกษา
เล่ า เรี ย นคั ม ภี ร ์ อ ภิ ธั ม มั ต ถสั ง คหะกั บ พระ
อาจารย์ ที่ท่านใช้นามปากกาว่า “ภิกษุรูป
หนึ่ง” ในพระทั้งหมด ๑๐ รูป มีพระ ๕ รูป
ได้ผ่านการเรียนภาษาบาลีเพื่อพระไตรปิฎก
หลักสูตร ๓ ปี จากทางวัดจากแดงมาแล้ว
อภิธัมมัตถสังคหะ แปลว่า การรวบรวม
เนื้อหาของอภิธรรม เป็นคัมภีร์ที่ถูกแต่งขึ้น
ประมาณปี พ.ศ. ๙๐๐ โดยพระอนุรุทธาจารย์
พระเถระชาวอินเดีย โดยท่านสรุปย่อเนื้อหา
จากพระอภิธรรมปิฎกทั้ง ๗ คัมภีร์ เหลือไม่ถึง
๘๐ หน้ากระดาษ กลายมาเป็นวิชาพืน้ ฐานก่อน
ศึกษาพระไตรปิฎก
พระอภิธรรม หรืออีกความหมายหนึ่ง
คือ นามรูปปริเฉทกถา หมายความว่า คัมภีร์

เป็นเครื่องกล่าวการแยกนามรูป ปัจจุบันใน
ประเทศไทยมีหลายส�ำนักศึกษากันอยู่ ตาม
หลักสูตรแล้วจะใช้เวลาประมาณ ๗ - ๙ ปี แต่
ด้วยครั้งนี้ พระนักศึกษาแต่ละรูปต้องแยกย้าย
เข้าพรรษาตามส�ำนักของตน ระยะเวลาเรียนจึง
ถูกย่นย่อเหลือเพียง ๒ เดือนครึ่งเท่านั้น
ด้วยข้อจ�ำกัดของเวลา ลักษณะการเรียน
จึงต้องย้อนไปเหมือนสมัยโบราณ คือลูกศิษย์
พ�ำนักอยู่กับพระอาจารย์ เชื่อฟังค�ำสอนท่าน
อย่างเคร่งครัด กล่าวค�ำขอเป็นศิษย์ตามธรรม
วินยั แม้วา่ รูปใดมีพรรษามากกว่าก็ตอ้ งให้ความ
เคารพพระอาจารย์ในภูมิความรู้
คงเพราะประสบการณ์กว่า ๓๐ ปีของ
พระอาจารย์  จึงท�ำให้ทา่ นไม่เป็นกังวลกับเรือ่ ง
เวลา ท่านจะถามย�้ำถึงเหตุผลและเป้าหมาย
ว่าแต่ละรูปมาเรียนท�ำไม ขอให้มนั่ ใจว่าความรู้
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ที่ท่านจะถ่ายทอดไปนั้น ผู้รับจะน�ำไปปฏิบัติ
ขัดเกลากิเลส เพื่อความพ้นทุกข์ ไม่ใช่เรียน
เพื่ อหวั งไปพู ดเทศน์ แสวงหาลาภสักการะ
นั้นเรียกว่า อลคัททูปมปริยัติ หรือการเรียน
แบบจับงูพิษที่หาง ส่งผลร้ายแก่ผู้เรียนเอง
อาจารย์กจ็ ะพลอยเป็นเหมือนหยิบยืน่ อาวุธให้
ลูกศิษย์ไปท�ำร้ายตนเองและพระศาสนา
เบือ้ งต้นพระทุกรูปต้องจ่ายค่าสมัครเป็น
จตุปาริสุทธิศีล ๔ คือ
๑. ปาติโมกขสังวร ส�ำรวมระวังในพระวินัย ๒๒๗ ข้อ ทั้งสิกขาบทนอกปาติโมกข์และ
ข้อวัตรต่างๆ พระทุกรูปต้องรักษาวินยั กันอย่าง
เคร่งครัด รูปใดมีเงินทองก็ตอ้ งสละ ท่านส�ำทับ
ว่า หากเรียนจบไปแล้ว ก็ต้องตั้งใจว่าจะไม่รับ
เงิ น รั บ ทองตามประเพณี อี ก เพราะการรั บ
เงินทองเป็นอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์ ผู้ที่ท�ำ
ผิดวินัยก็ย่อมเปิดทางให้ตนเองตกไปสู่อบาย
คิดเพียงว่าเป็นวินยั เล็กน้อย  หรืออาบัตเิ ล็กน้อย
ผิดคงไม่เป็นอะไร เช่นนี้จะกลายเป็นอุปนิสัย
ของผูไ้ ม่ละอาย  กลายเป็นผูเ้ ห็นผิดจากค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าไป นอกจากตักเตือนแล้ว ท่าน
ยังเสนอทางแก้ไข  วธิ อี อกจากอาบัต  ิ และแนะน�ำ
เรือ่ งทรัพย์สนิ เงินทอง ว่าพระควรจะเข้าไปเกีย่ ว
ข้ อ งแค่ ไ หนอย่ า งไร จึ ง จะถู ก ต้ อ งตามวิ นั ย
และสอดคล้องกับยุคสมัย
ในส่วนของข้อวัตร ทุกรูปก็ต้องช่วยกัน
กวาดวัด ถูศาลา ไม่มีมารยา หลบเลี่ยง ไม่
สูบบุหรี่ หรือรวมกลุ่มกันพูดคุยเรื่องไร้สาระ
พระอาจารย์ท่านจะสอนพระวินัยสอดแทรก
ระหว่างคาบเรียน และเพิ่มเติมให้ในวันพระ
รูปใดมีข้อสงสัย ท่านก็ปวารณาตัวว่าสามารถ
ถามได้ทุกเมื่อ ไม่เว้นแม้แต่เวลาจ�ำวัด
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ด้วยความที่ท่านพูดจริงท�ำจริง ท�ำให้ดู
เป็นตัวอย่าง ตอบค�ำถามได้ชัดเจน มีที่มาทั้ง
พยัญชนะและเหตุผล พระทุกรูปจึงถือปฏิบัติ
ตามอย่างเต็มใจ สีหน้าสดชืน่ ราวกับถูกชุบชีวติ
ใหม่ด้วยธรรมวินัย
๒. อินทริยสังวร ส�ำรวมระวัง ตา หู จมูก
ลิน้ กาย ใจ  เมือ่ มาอยูร่ วมกันเพือ่ เรียน พระทุก
รูปก็ต้องสนใจแต่การเรียน การกระท�ำ  ค�ำพูด
และความคิดก็ต้องเป็นไปเพื่อธรรมะ พยายาม
ตัดสิง่ รบกวนต่างๆ อย่างเช่น อินเตอร์เน็ต หรือ
ไลน์ ถือเอาสมณสัญญา เตือนตนเองว่าเป็น
พระภิกษุแล้ว พฤติกรรมต้องไม่เหมือนฆราวาส
คอยดู แ ลอากั ป กิ ริ ย าของตน ให้ เรี ย บร้ อ ย
น่าเลื่อมใส
๓. อาชีวปาริสุทธิ พระที่มาอยู่ที่นี่ต้อง
บิณฑบาต เพราะบางวันโยมก็ไม่ได้มาถวาย
อาหาร แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงอนุญาตให้
พระฉันอาหาร อันเกิดจากศรัทธาของญาติโยม
ได้ ถึงกระนั้นอาหารบิณฑบาตก็นับว่าเป็น
อาหารทีบ่ ริสทุ ธิย์ งิ่ และเนือ่ งด้วยโยมส่วนใหญ่
เคยเรียนกับพระอาจารย์มาก่อนแล้ว การถวาย
ปัจจัย ๔ จึงท�ำได้ถูกต้อง ไม่ผิดธรรมวินัย
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๔. ปัจจยสันนิสสิต “ชีวติ ของเราเนือ่ งแล้ว
ด้วยผู้อื่น” เป็นสิ่งที่ภิกษุต้องพิจารณาเนืองๆ
ไม่ว่าจะเป็นจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ หรือ
เภสัช สิ่งใดๆ ก็ตาม พระควรจะต้องพิจารณา
ก่อนว่าใช้เพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร พระ
อาจารย์ ท ่ า นจะน�ำพุทธพจน์มาย�้ำเตือนอยู่
เสมอ แม้สิ่งเล็กน้อย อย่างการล้างบาตร ว่าใช้
น�้ำอย่างไรจึงจะคุ้มค่ามากที่สุด ถือเป็นการฝึก
สติสัมปชัญญะ ระลึกรู้และพิจารณาในทุกๆ
รายละเอียด เช่นนี้แล้ว การฉันการใช้ของ
พระภิกษุผพู้ จิ ารณา ก็ยอ่ มไม่ทำ� ให้เป็นหนีกเิ ลส
เวลาผ่ า นไปไม่ ถึ ง หนึ่ ง สั ป ดาห์ พระที่
มาจากหลากหลายวัด ที่แตกต่างทั้งความรู้
ความสามารถ กลายเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกัน
อย่ า งผาสุ ก มี ค วามสามั ค คี ก ลมเกลี ย วกั น
ทั้งพระเถระ มัชฌิมะ นวกะ อยู่ร่วมกันด้วย
ความรูส้ กึ อบอุน่ ใจ สบายใจ เพราะทุกรูปทีน่ ไี่ ด้
ปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า เห็นตาม
พระพุทธด�ำรัสว่า “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความสามัคคีของหมู่ น�ำมาซึ่งความสุข”
อีกด้านหนึ่ง บรรยากาศการเรียนในห้อง
นั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นเกือบ ๖ ชั่วโมงต่อวัน
เช้าเริ่มเรียน ๙.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. พักกลางวัน

๑ ชม. บ่ายเรียน ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. พักเปลีย่ น
อิ ริ ย าบถครึ่ ง ชั่ ว โมง และเข้ า เรี ย นอี ก รอบ
ตอน ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
ช่วงหัวค�่ำประมาณ ๑ ทุ่ม พระส่วนใหญ่
จะมานัง่ ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนมาในแต่ละวันด้วย
กัน ใครตามไม่ทันก็แยกกันช่วยทบทวน ใคร
จ�ำได้มากหน่อยก็คอยแนะน�ำเพื่อนๆ พระอาจารย์ก็เมตตาออกมาตอบค�ำถามที่ยากๆ
ถ้าหากยังไม่ชดั เจน ก็แยกย้ายกันไปค้นคว้าหา
หลักฐานตามพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา
แม้แต่ตอนเช้าหลังกลับจากบิณฑบาตแล้ว
ไม่มีใครปล่อยเวลาให้เสียเปล่า บางรูปกลับ
มาอ่านหนังสือ เดินท่องหนังสือ ตระเตรียม
เนื้อหาใหม่ ส่วนไหนต้องจ�ำให้ได้ ก็จะสนทนา
ถามตอบกันจนจ�ำได้ ฉันเสร็จมาเข้าห้องเรียน
ก็พร้อมรับข้อมูลใหม่จากพระอาจารย์แล้ว
จากเนื้อหาทั้งหมด ๙ ปริเฉท ท่านจึงใช้
เวลาเพียง ๕ - ๖ วัน ต่อ ๑ ปริเฉท ส่วนปริเฉท
ที่ ๘ เรื่องปฏิจจสมุปบาทและปัจจัย ๒๔ อัน
เป็นยาขมของเหล่านักอภิธรรม ท่านก็ให้เวลา
มากขึ้นเป็น ๒ สัปดาห์ ทั้งนี้ท่านไม่ได้มุ่งจะ
สอนแบบเน้นเร็วอย่างเดียว ยังเตรียมค�ำถาม
ไว้ให้ทบทวนบทเรียนกว่า พันข้อ ให้นักเรียน
ผลัดเปลี่ยนกันตอบทีละองค์ เกิดการซ�้ำย�้ำ
ทวน สร้างแง่มุมใหม่ๆ ให้ได้คิด วิเคราะห์  
เชื่อมโยง ชัดเจน แม่นย�ำในความเข้าใจยิ่งขึ้น
แม้จะมีความเหนื่อยล้า กดดัน และความ
เครียด เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยก�ำลังใจที่
เหล่าพระมีให้กนั บวกกับความเชือ่ มัน่ ศรัทธาใน
พระรัตนตรัย พระทุกรูปก็สามารถผ่านพ้นช่วง
เวลาเหล่านัน้ ไปได้ดว้ ยความภูมใิ จ  ถือเป็นการ
จ่ายค่าเรียนตามที่พระอาจารย์ท่านขอไว้ คือ
ต้องพากเพียร มุ่งมั่น ค้นคว้า ไม่เหลาะแหละ
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ในปริเฉทสุดท้ายเรื่องกรรมฐาน ท่านให้
นักเรียนตั้งใจวางระบบความคิดตนเองใหม่
ก่อนจะท�ำอะไร ให้พิจารณาทุกครั้งว่าท�ำไป
ท�ำไม มีประโยชน์อะไร เป็นไปตามธรรมวินัย
หรือไม่ การเรียนในห้องก็แบ่งเป็นช่วงเวลาท�ำ
กรรมฐานโดยน�ำมาผสานกับความรู้ที่ได้เรียน
มาทัง้ หมด  คอ่ ยๆ เพิม่ เวลาภาวนาจากครึง่ ชัว่ โมง
เป็น ๑ ชั่วโมง พอถึงวันสุดท้ายก็ให้ถือปฏิบัติ
เนสัชชิก  คอื ไม่นอน ปฏิบตั บิ ชู า  ศกึ ษาธรรมะกัน
ตลอดทั้งคืน
ตลอดระยะเวลาของการเรียน ท่านเน้นย�ำ้
ว่ า การศึ ก ษาพระธรรมค� ำ สอนต้ อ งมี ห ลั ก
แน่นอน ต้องศึกษาทั้งพระวินัย พระสูตร พระ
อภิธรรม ค้นคว้าทั้งอรรถกถา ฎีกา ภาษาบาลี
โดยยกตัวอย่างว่า พระอภิธรรมเหมือนอุปกรณ์
เครื่องยนต์ แต่วิธีใช้เครื่องยนต์นั้นมีรวมอยู่ใน
พระสู ต ร หากสงสั ย ก็ ต ้ อ งรู ้ จั ก เที ย บเคี ย ง
พระบาลี จ ะศึ ก ษาธรรมะที่ สู ง ขึ้ น ได้ ต ้ อ ง
อาศั ย ศี ล เป็ น บาทฐานรองรั บ จิ ต ใจเอาไว้
พระวิ นั ย จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ด้ ว ย ถ้ า เราไม่ ใ ห้
ความส�ำคัญกับพระธรรมวินัย พระธรรมวินัย
ในตัวเราก็จะลดลงไปด้วย  เพราะหากยังไม่มศี ลี
ก็เจริญสติขั้นสมถะไม่ได้ ผลส�ำเร็จของการ
ปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาก็เป็นไปได้ยาก ดังนั้น
สัจจะ ความจริงใจ ความซื่อตรงต่อพระธรรม
วินัย และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบวชเพื่อ
ขัดเกลาและพัฒนาตน จึงเป็นสิ่งส�ำคัญมาก
ถึงแม้จะยุ่งยากและมากเกินความจ�ำเป็น
แต่ ห ากได้ ใคร่ ครวญดีๆ จะเห็นได้ว ่า สิ่ง ที่
พระอาจารย์ท่านแนะน�ำล้วนคู่ควรแล้วกับ
พระภิ ก ษุ ที่ จ ะด� ำ รงพระศาสนาไว้ ไ ด้ หลั ง
พุทธกาล ๒๖๐๐ ปี ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้
ค่อยๆ เลือนหายไป แยกปริยตั อิ อกจากปฏิบตั ิ
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แยกพุทธพจน์ออกจากอรรถกถา แยกธรรมะ
ออกจากวินัย แยกพระไตรปิฎกออกจากชีวิต
จะหาคนเชือ่ มโยง วิเคราะห์ดว้ ยเหตุผลได้นอ้ ย
เต็มที กระแสแห่งยุคสมัยกลับไปให้ความส�ำคัญ
กับสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมวินัย พระศาสนาก็พลอย
สูญสิ้นจากจิตใจคนไปด้วย
การบวชจะเป็นการบวชที่มีอานิสงส์มาก
ก็ด้วยความจริงใจของพระภิกษุสามเณร ธรรม
วินัยจะรักษาไว้ได้ต้องมีผู้น�ำที่ดี มีเป้าหมายที่
ตรง  เป็นพหูสตู   กล้าว่ากล่าวตักเตือน  ถกู ก็วา่ ตาม
ถูก ผิดก็ว่าตามผิด ผู้ตามก็ต้องเป็นคนว่าง่าย
อ่อนโยน รู้คุณของครูอาจารย์ เคารพในพระรัตนตรัย  พฒ
ั นาตนไปตามสติกำ� ลัง  จากสุตตมยปัญญา รู้จักฟังและจดจ�ำค�ำสอน เป็นข้อมูลให้
เกิดการใคร่ครวญพิจารณาตามเหตุผลมาเป็น
จิ น ตามยปั ญ ญา กระทั่ ง น� ำ ไปเจริ ญ ให้ ม าก
ปฏิบัติให้มาก จนเป็นภาวนามยปัญญา ฉะนั้น
แล้ว พระภิกษุไม่ควรทอดธุระในการศึกษาทั้ง
๓ ปิฎก รวมถึงอรรถกถา ซึ่งล้วนเป็นเหมือน
สะพานเชื่อมกาลเวลา ให้เข้าถึงค�ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพียงระยะเวลา ๒ เดือนครึ่ง ได้พิสูจน์
ความเป็นหนึง่ เดียวกันของปริยตั สิ ทั ธรรม และ
ปฏิบัติสัทธรรม ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และ
พุทธิปญ
ั ญาของ “ภิกษุรปู หนึง่ ” ส่งต่อเป็นความ
เชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาให้ กั บ ภิ ก ษุ ห ลายรู ป หนทาง
อันประเสริฐที่น�ำออกจากวัฏฏทุกข์ หากผู้ใด
ได้สัมผัสแล้ว ก็ย่อมเข้าใจความหมาย ที่ท่าน
พระครูธรรมธรสุมนต์ เจ้าอาวาสวัดจากแดง
ท่านสอนว่า “พระรัตนตรัยอยูใ่ นพระไตรปิฎก”
นี่ คื อ สรณะอั น ประเสริ ฐ และจุ ด มุ ่ ง หมาย
ที่แท้จริงของการออกบวช
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ปั ญญารัตนะ

วศิน อินทสระ

สัลเลขธรรม ตอน ๑

(ธรรมเป็นเครื่องขัดเกลา)
(จาก สัลเลขสูตร เล่ม ๑๒ ข้อ ๑๐๐ - ๑๐๙)

พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับ ณ เชตวนาราม
เมืองสาวัตถี ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายเกี่ยวกับ
เรื่อง ธรรมอันเป็นเหตุให้อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน  
ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่สงบสงัด และธรรมเป็น
เครื่องขัดเกลากิเลส มีเรื่องโดยย่อดังนี้
พระมหาจุ น ทะทู ล ถามว่ า มี ทิ ฏ ฐิ ห รื อ
ทรรศนะต่างๆ ในโลกทีเ่ กีย่ วกับตนบ้าง เกีย่ วกับ
โลกบ้าง บุคคลย่อมยึดมั่นทิฏฐิที่เกี่ยวกับตน
และเกีย่ วกับโลก (คือมีทรรศนะทีเ่ กีย่ วกับตัวตน
และเกีย่ วกับโลกต่างๆ กันไป) การละทิฏฐิเหล่า
นั้นจะมีได้ด้วยอุบายวิธีอย่างไร พระพุทธองค์
ตรัสตอบว่า ทิฏฐิเหล่านั้นเกิดขึ้นในอารมณ์ใด
หรือในเรือ่ งใด แนบสนิทอยูใ่ นเรือ่ งใด ท่องเทีย่ ว
อยูใ่ นเรือ่ งใด (อันเป็นเหตุให้ยดึ มัน่ ถือมัน่ ) ภิกษุ
(หรือใครๆ ก็ตาม) พึงเห็นอารมณ์นนั้ ด้วยปัญญา
อันชอบตามความเป็นจริงว่า "นั่นมิใช่ของเรา
เรามิได้เป็นนัน่ นัน่ มิใช่ตวั ตนของเรา" การละ
ทิฏฐิย่อมมีได้ด้วยอุบายวิธีอย่างนี้

แปลว่า เมื่อเกิดทิฏฐิหรือทรรศนะที่จะ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ใดในอารมณ์ใดก็พงึ ใช้โยนิโสมนสิการด้วยปัญญาว่า  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ของเรา
ไม่ใช่ตัวตนของเรา ก็จะปล่อยวางทิฏฐินั้นๆ
ได้ ต่อจากนั้น ทรงแสดงฌาน ๔ เบื้องต้นว่า
เป็นธรรมส�ำหรับอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ไม่ใช่
ธรรมส�ำหรับขัดเกลากิเลส ทรงแสดงฌาน ๔
เบื้องปลายว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่สงบระงับ
(สันตวิหาร)
ธรรมส�ำหรับขัดเกลานั้น มีดังนี้คือ (๑)
กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ เว้นจากการเบียดเบียน
สัตว์...เว้นจากความเห็นผิด มีความเห็นถูกต้อง
(๒) สัมมัตตะ คือ ความถูกต้อง ๑๐ คือ ความ
เห็นชอบ...ความหลุดพ้นชอบ (๓) การละนิวรณ์
๕ ได้ (๔) การละอุปกิเลส ๑๖ ได้ (๕) การมี
สัทธรรม ๗  คอื   มศี รัทธา  ละอายต่อบาป สะดุง้
กลัวต่อผลของบาป  ได้ยนิ ได้ฟงั มาก  มคี วามเพียร
สม�่ำเสมอ มีสติมั่นคง มีปัญญา
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ทรงแสดงว่ า นี่ คื อ ธรรมอั น เป็ น เครื่ อ ง
ขัดเกลากิเลส ตรัสสอนไม่ให้ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในทิฏฐิ
ของตน ไม่ให้ถือไว้อย่างเหนียวแน่น ให้ถือไว้
เพียงหลวมๆ เพื่อสละคืนได้ง่าย ตรัสอุปมาว่า
"ดูกอ่ นจุนทะ ผูม้ ตี นเองจมอยูใ่ นเปือกตมอันลึก
แล้ว จักยกบุคคลอืน่ ซึง่ อยูใ่ นเปือกตมอันลึกขึน้
ได้อย่างไร ผูท้ ไี่ ม่ฝกึ ตน ไม่แนะน�ำตน ตนเองยัง
รุม่ ร้อนอยู่ จะฝึกสอนผูอ้ นื่ แนะน�ำผูอ้ นื่ ยังผูอ้ นื่
ให้สงบเย็นได้อย่างไร แต่ผทู้ ฝี่ กึ ตนแล้ว แนะน�ำ
ตนดีแล้ว  ดบั ความรุม่ ร้อนได้แล้ว  ยอ่ มจักฝึกสอน
ผู้อื่นให้เป็นเช่นนั้นได้"
ทรงสอนให้น�ำเอาธรรมเครื่องขัด เกลา
ประเภทต่างๆ นัน่ เองมาเป็นเครือ่ งฝึกตน อบรม
สัง่ สอน แนะน�ำตนและดับความเร่าร้อนของตน
และตรัสในตอนหนึ่งว่า "ดูก่อนจุนทะ แม้เพียง
มีความคิดเกิดขึ้น ในการที่จะท�ำความดี ก็มี
อุปการะมากเสียแล้วในกุศลธรรมทั้งหลาย จะ
กล่าวไปใยถึงการท�ำทางกายหรือวาจาให้สำ� เร็จ
ลุล่วงไปได้ เพราะเหตุนี้แหละ จุนทะ เธอทั้ง
หลายพึงคิดอยู่เสมอว่า แม้คนเหล่าอื่นจะเป็น
ผู้เบียดเบียนกัน เราจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียน...ดู
ก่อนจุนทะ ธรรมเครือ่ งขัดเกลาเราได้แสดงแล้ว
แก่เธอทัง้ หลาย  กจิ อันใดทีศ่ าสดาผูม้ งุ่ ประโยชน์
แก่สาวก ผู้เอ็นดู มุ่งอนุเคราะห์สาวกจะพึง
กระท�ำ  กิจนั้นเราได้ท�ำแล้วแก่เธอทั้งหลาย ดู
ก่อนจุนทะ นัน่ โคนไม้ นัน่ สุญญาคาร (ทีห่ า่ งไกล
จากบ้านเรือน) เธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจ อย่า
ประมาท อย่าต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง นีค่ อื
ค�ำสอนของเราต่อเธอทั้งหลาย"
ฌาน ๔ นัน้ พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า เป็น
เพียงธรรมเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ส่วนฌาน
ที่ ๕ - ๘ นั้นเพื่อความสงบระงับอันประณีตขึ้น
ไป แต่มิใช่ธรรมเพื่อขัดเกลากิเลส ข้อนี้สาธุชน
ที่เป็นพุทธบริษัทควรค�ำนึงและตระหนักให้ดี
ส�ำหรับคนทั่วไปนั้น กุศลกรรมบถ ๑๐ คือ เว้น
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จากการเบียดเบียนกันจนถึงมีความเห็นถูกต้อง
เป็นธรรมเครื่องขัดเกลา มรรคมีองค์ ๘ ก็เป็น
ธรรมเครื่องขัดเกลา การละอุปกิเลส ๑๖ มี
ความโลภอยากได้ของผู้อื่นเป็นต้น ก็เป็นธรรม
เพือ่ ความขัดเกลา มนุษย์เราจะเลวกว่ากันหรือ
ประเสริ ฐ กว่ า กั น แค่ ไ หนเพี ย งไรก็ อ ยู ่ ที่ ก าร
ขัดเกลาได้มากน้อยเพียงไรนั่นเอง
ค�ำอธิบายสัลเลขสูตร
พระสูตรนีม้ เี นือ้ หาดีมากตลอดทัง้ พระสูตร
ขออธิบายขยายความหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสว่า เป็นธรรมเครือ่ งขัดเกลา คือขัดเกลาทัง้
กิเลสและอุปนิสยั ให้ประณีต ดีงาม ทรงแสดงไว้
๕ หมวดด้วยกัน คือ
๑. กุศลกรรมบถ ๑๐
๒. สัมมัตตะ ๑๐
๓. การละนิวรณ์ ๕ ได้
๔. การละอุปกิเลส ๑๖ ได้
๕. สัทธรรม ๗
ขออธิบายเป็นเรื่องๆ ไป ดังนี้
๑. กุศลกรรมบถ ๑๐ กุศลกรรมบถ  แปลว่า
ทางแห่งกุศล ทางแห่งการบ�ำเพ็ญคุณงามความดี
ทรงสอนให้เว้นอกุศลทางกาย ๓ อย่าง คือ
๑. เว้นปาณาติบาต การฆ่าสัตว์รวมทัง้ ฆ่ามนุษย์
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ด้วย แม้ไม่ถึงกับฆ่าแต่เป็นการเบียดเบียน
ให้เจ็บปวดเดือดร้อนก็อนุโลมเข้าในข้อนี้ เมื่อ
เว้นอย่างนีแ้ ล้วก็ให้มเี มตตากรุณาต่อสรรพสัตว์
๒. เว้นจากการลักทรัพย์ รวมไปถึงการยักยอก
ฉ้ อ โกงเป็ น ต้ น ด้ ว ย ให้ มี ก ารเฉลี่ ย แบ่ ง ปั น
เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องทรัพย์สินตาม
ก�ำลังตามสมควร
๓. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม คือการล่วง
ละเมิ ด ทางเพศในภรรยาของผู ้ อื่ น รวมถึ ง
การประพฤติอนาจารทางเพศ เช่น การข่มขืน
สตรี เป็นต้น ให้มีสทารสันโดษ คือพอใจใน
คู่ครองของตน ประพฤติธรรมตามหลักของ
ทิศ ๖ ในภรรยาหรือสามีของตน เช่น ยกย่อง
นับถือว่าเป็นภรรยา เป็นต้น
๔. เว้นจากทุจริตทางวาจา หรือที่เรียกว่าวจี
ทุจริต ๔ อย่าง คือ ๑. เว้นจากพูดเท็จ และ
อื่นๆ ที่อนุโลมเข้ากับการพูดเท็จ เช่น อ�ำความ
เป็นต้น ให้พูดค�ำจริงที่เป็นประโยชน์และเป็น
ธรรม รู้จักกาลที่ควรพูด ๒. เว้นจากการพูด
ส่อเสียด คือเจตนาพูดยุยงให้เขาแตกกัน แต่ให้
พูดค�ำทีเ่ ป็นไปเพือ่ ความสามัคคี ประพฤติดตี อ่
กัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ทะเลาะ
วิวาทกัน ๓. เว้นจากการพูดค�ำหยาบ แต่ให้พูด
ค�ำอ่อนหวาน ดูดดื่มใจ ฟังแล้วสบายหู ที่ท่าน
เรียกว่า พูดเหมือนดอกไม้หอม หรือพูดเหมือน
น�้ำผึ้ง ๔. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ คือค�ำพูด
เหลวไหล ไร้สาระ แต่ให้พูดค�ำมีประโยชน์
ผู้ปฏิบัติตามแล้วได้ประโยชน์
เว้นจากทุจริตทางใจ ๓ อย่าง คือ ๑. ความ
คิดโลภอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ชอบ
ธรรม แต่ ใ ห้ คิ ด ในทางบริ จ าคแบ่ ง ปั น คิ ด
หาช่องทางอยู่เสมอที่จะใช้ทรัพย์สินของตน
ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ๒. เว้นจากความคิด
พยาบาท ปองร้ายผู้อื่น แต่ให้คิดในทางเมตตา
กรุณาต่อสรรพสัตว์ ๓. เว้นจากความคิดอัน

เป็นมิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผิดจากท�ำนองคลอง
ธรรม เช่น เห็นว่าท�ำดีไม่ได้ดี ท�ำชั่วไม่ได้ชั่ว
บุญบาปไม่มีแต่ให้คิดว่าบุญบาปมีจริง ท�ำดี
ย่อมได้รับผลดี ท�ำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
ในมงคล ๓๘ ข้อที่ว่าด้วย “ธรรมจริยา”
การประพฤติธรรม ท่านขยายออกมาเป็นการ
ประพฤติในกุศลกรรมบถ ๑๐ ว่าเป็นมงคลอัน
สูงสุดประการหนึ่ง กุศลกรรมบถเป็นวิถีชีวิต
ที่ส�ำคัญของชาวพุทธผู้ต้องการจะประพฤติ
ธรรมในชีวิตประจ�ำวัน เป็นศีลที่ครอบคลุม
ไปถึงใจด้วย โดยปกติ ศีล ๕ หรือศีล ๘ นั้น
ควบคุมเฉพาะกายกับวาจา อีกประการหนึ่ง
การท�ำความดีโดยไม่เว้นความชั่วเสียก่อนนั้น
เป็นการท�ำความดีที่คละเคล้าไปด้วยความชั่ว
ท�ำให้ความดีแปดเปือ้ นไม่สะอาด เหมือนการน�ำ
เอาอาหารที่สะอาดไปใส่ในภาชนะที่สกปรก
ท�ำให้อาหารนัน้ พลอยแปดเปือ้ นไปด้วย ผูฉ้ ลาด
ย่อมไม่ท�ำเช่นนั้น การประพฤติคุณงามความดี
ต้องท�ำด้วยความฉลาดรอบคอบ จึงจะมีผลมาก
มีอานิสงส์มาก กุศลกรรมบถ ๑๐ นี้เป็นธรรม
เครื่องขัดเกลา กาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อย
(โปรดติดตามอ่านต่อ ฉบับหน้า)
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เดินตามพระ

เมล็ดพันธุ์บาลีใหญ่
งอกงาม ที่กัมพูชา

มโนรถปูรณี

ปลายเดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา พวกเราเหล่า
ศิษย์ของพระอาจารย์มหาธิติพงษ์ อุตตมปัญโญ (พระอาจารย์ต่วน) วัดจากแดง เกือบ
๒๐ ชีวติ ได้ตดิ ตามท่านพระอาจารย์เดินทางไป
ธรรมสัญจรทีป่ ระเทศกัมพูชาหลังปิดภาคเรียน
ตามค�ำเชิญของคณะศิษย์ทโี่ น่น พระสงฆ์อกี รูป
ที่เป็นศิษย์ติดตามไปดูแลท่านคืออาจารย์ของ
เรา พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์
กุสลนันโท) วัดญาณเวศกวัน นครปฐม ซึ่งท่าน

มาศึกษาบาลีใหญ่ จบหลักสูตร ๓ ปี รุ่นที่ ๒  
กับพระอาจารย์ตว่ นทีว่ ดั จากแดง ฆราวาสทีน่ ำ�
คณะนี้คือ อ.ณัฐศักดิ์ ตันตยานุพนธ์ และมี
สามเณรตุลา สีลวํส ชาวกัมพูชาและคณะ
ศิษย์ทนี่ นั่ อีกหลายรูป คอยต้อนรับและอ�ำนวย
ความสะดวกตลอดการเดินทาง
ก่อนเดินทางไปก็นึกวาดภาพกัมพูชาไว้
อย่างเกรงๆ คิดว่าคนที่นั่นคงจะดุ อากาศคง
จะร้อนมาก และการเดินทางคงจะล�ำบาก แต่
เมือ่ ไปพบความจริงจึงรูว้ า่ คิดผิดทุกเรือ่ ง  ทราบ
เพียงว่าจะมีการจัดงานมุทติ า ต้อนรับพระอาจารย์
ที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญ และได้ยินว่าใน
ช่วงเวลาที่เดินทางครั้งนี้ เป็นช่วงวันคล้าย
วันเกิดของพระอาจารย์ด้วย  โปรแกรมคร่าวๆ
คือวันแรกมีงานต้อนรับทีว่ ดั แล้ววันต่อไปก็จะ
พาเที่ยวชมโบราณสถานและธรรมชาติป่าเขา
ใช้เวลาทั้งสิ้น รวม ๖ วัน
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เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น กรุ ง พนมเปญก็ มี
คณะสงฆ์ ช าวกั ม พู ช าซึ่ ง ล้ ว นเป็ น ศิ ษ ย์ ข อง
พระอาจารย์พากันมาต้อนรับ แม้ภาษากัมพูชา
จะฟังยากมาก แต่หมู่สงฆ์จ�ำนวนมากหน้าตา
ยิ้มแย้มแจ่มใสน้อมน�ำมาลัยดอกไม้สวยงาม
เข้ามากราบปฏิสันถารพระอาจารย์ เห็นแล้ว
ปลืม้ ใจ  ถือเป็น First impression พอออกจาก
สนามบิน  เณรตุลาก็เริม่ ทักทายแนะน�ำค�ำภาษา
ถิ่นและบรรยากาศทั่วไป พูดคุยสนุกและเป็น
กันเองมาก บรรยากาศในเมืองหลวงเมือ่ ผ่านไป
ก็ดคู บั คัง่ วุน่ วายด้วยผูค้ นและยวดยานทีส่ ญ
ั จร
เห็นได้ว่าเจริญไม่แพ้เมืองใหญ่ๆ ในบ้านเรา

วัดสุวรรณปทุม ตัง้ อยูใ่ นหมูบ่ า้ นจอมบอก
เมียส ต.แซงโรยจังวา อ.บากแขง จ.กัณดาล
กรุงพนมเปญ เจ้าอาวาสชื่อพระสุวรรณโชโต
อุจสุขอน วัดอยู่ห่างจากสนามบิน ประมาณ
๓๐ กิโลเมตร วัดนีม้ พี ระหลายรูปทีเ่ คยมาเรียน
บาลีใหญ่กับพระอาจารย์ต่วนที่วัดจากแดง
เป็นศิษย์รุ่น ๒ (๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) แล้วกลับไป
พั ฒ นาการศึ ก ษาบาลี ใ หญ่ ที่ บ ้ า นเกิ ด เช่ น
พระมหาตีนา พระมหาณ�ำรงค์ พระมหาคุณธิม
และเณรราตะ เณรตุลา เป็นต้น ปัจจุบันที่วัด
สุวรรณปทุมมีการเปิดโรงเรียนสอนหลักสูตร
บาลีใหญ่ ตามแนวการสอนของพระอาจารย์
ต่ ว น มี พ ระมหาตี น าและพระมหาณ� ำ รงค์

เป็นอาจารย์สอน และมีพระรูปอื่นๆ ประมาณ
๘ รูป เป็นทีมช่วยสอน วัดนี้มีพระสงฆ์และ
สามเณร รวมประมาณถึง ๑๒๐ รูป นับเป็น
วัดใหญ่และเป็นส�ำนักเรียนธรรมที่สัปปายะ
เจ้าอาวาสให้การสนับสนุนเต็มที่ ทั้งคณะศิษย์
ที่มาเป็นครูผู้สอนก็ร่วมใจท�ำงานกันจริงจัง
พูดถึงวัฒนธรรมต่างๆ ในละแวกภูมภิ าคนี้
แต่โบราณมา ทั้งไทย พม่า และกัมพูชา ถือ
ว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนัก รวมถึงการศึกษา
ของคณะสงฆ์ ก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
สมัยก่อนมีการเรียนการสอนเข้มข้นจริงจังทั้ง
บาลีสนามหลวงและบาลีใหญ่ แต่ยุคปัจจุบันดู
เหมือนระบบการศึกษาสงฆ์ที่พม่าจะเข้มแข็ง
กว่าของบ้านเรา ส่วนในกัมพูชาก็น่าจับตาไม่
น้อย โดยในยุคก่อนๆ ก็มีการเรียนการสอน
บาลีใหญ่ ต่อมายุคเขมรแดงครองอ�ำนาจได้เผา
ท�ำลายต�ำราเรียนไปสิ้น การเรียนบาลีใหญ่จึง
ขาดช่วงไปอย่างน่าเสียดาย ต่อเมือ่ พระสงฆ์รนุ่
ใหม่ชาวกัมพูชามีศรัทธาเดินทางมาศึกษาบาลี
ใหญ่กับพระอาจารย์ต่วนที่ส�ำนักวัดจากแดง
ได้รับความรู้ และประสบความส�ำเร็จในการ
ศึกษา  ดว้ ยความเสียสละทุม่ เทของพระอาจารย์
ที่ยากหาใครเทียบได้ ท�ำให้พระนักศึกษาชาว
กัมพูชาที่จบหลักสูตรแล้ว เกิดแรงบันดาลใจ
กลับไปรื้อฟื้นและบุกเบิกระบบการเรียนการ
สอนบาลีใหญ่ที่กัมพูชาให้กลับคืนมา นับเป็น
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นิ มิ ต หมายที่ ดี ที่ เ มล็ ด พั น ธุ ์ แ ห่ ง บาลี ใ หญ่ จ ะ
กลับมาเจริญงอกงามอีกครัง้   เท่าทีท่ ราบตอนนี้
กัมพูชามีส�ำนักเรียนบาลีใหญ่ ๒ แห่งแล้ว
พอถึงวัดสุวรรณประทุม ได้เห็นความร่มรืน่
เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณกว้างขวาง น�ำ้ จิต
น�ำ้ ใจของชาววัดทีอ่ บอุน่ คุน้ เคย  คล้ายวิถไี ทยใน
ต่างจังหวัด ได้เห็นความศรัทธาในพระศาสนาที่
มีชวี ติ จริง เริม่ ด้วยขบวนต้อนรับ ตัง้ แถวรอสอง
ข้างทางจากหน้าประตูวัดมาจนถึงศาลา เสียง
ขับร้องประกอบดนตรีไพเราะแม้จะเป็นภาษา
ที่ไม่คุ้น (ถ้าเป็นภาษาลาวคงฟังง่ายกว่า) มี
พระสงฆ์ถือสัปทน (ร่มคันใหญ่ท�ำด้วยผ้าแพร
สีต่างๆ) ยืนส�ำรวมรอรับพระอาจารย์จากรถ
เดินเข้ามายังศาลา หลายท่านโรยกลีบดอกไม้
ลงบนพรมทีป่ ลู าดผ่านแถวชาววัดสองข้างทาง
ถึงหน้าศาลา พระลูกศิษย์อีก ๓ – ๔ ท่าน  
เข้ามาช่วยกันล้างเท้าเช็ดเท้าให้พระอาจารย์
ด้วยความเคารพ ในศาลาใหญ่จัดไว้อย่างงาม
ผนังด้านหลังติดข้อความต้อนรับด้วยอักษรสี
ทองทัง้ ภาษาไทยและภาษาเขมร  พระอาจารย์
นัง่ เด่นสง่าอยูก่ ลางศาลา สามเณรสองรูปยืนถือ
พัดใหญ่ คอยพัดวีให้และสนทนาแนะน�ำพระอาจารย์ดว้ ยภาษาบาลีทไี่ ม่ตดิ ขัด (พระอาจารย์
เล่าให้ฟังภายหลัง)
คณะศิษย์ทยอยเข้ามาแสดงความเคารพ
พระอาจารย์ เหมือนญาติผู้ใหญ่จากแดนไกล
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ได้เดินทางกลับมาถึงบ้าน เป็นภาพที่อบอุ่น
คณะศิษย์ที่วัดสุวรรณปทุมกล่าวต้อนรับพระอาจารย์กล่าวขอบคุณ (มีแปลไทยเป็นเขมร)
ตอนบ่ายก็มารวมกันที่ศาลาอีกครั้ง (มีการจัด
ขบวนรับ มีสัปทนกั้น โปรยดอกไม้ ล้างเท้า
เช็ดเท้าให้พระอาจารย์ทุกครั้งที่เดินมาเข้าพิธี)
พระอาจารย์ สั ม โมทนี ย กถาน่ า ประทั บ ใจ
ตั ว แทนคณะศิ ษ ย์ ก ล่ า วสรรเสริ ญ พระคุ ณ
พระอาจารย์ได้จบั ใจนัก ศิษย์เณรน้อยกลุม่ หนึง่

สวดปาติโมกข์เป็นภาษาเขมรอย่างคล่องแคล่ว
ถวายอาจริยบูชา และมีการท�ำตัวรูปนามถวาย
(ปทรูปสิทธิ) ฯลฯ
ได้เห็นการแสดงมุทิตาต่อพระอาจารย์
ทีบ่ รรจงจัดอย่างดีเยีย่ ม คาดไม่ถงึ พวกเราคณะ
ศิษย์ช าวไทยก็พลอยปลื้มใจ น้อมรับความ
ยิง่ ใหญ่ของ “ครู” ผูเ้ สียสละ ผูใ้ ห้ทแี่ ท้จริง ไม่มี
ถ้ อ ยค� ำ ใดที่ จ ะบรรยายได้ ว ่ า คณะศิ ษ ย์ วั ด
สุวรรณปทุมมีความเคารพศรัทธาและร�ำลึกใน
พระคุณของพระอาจารย์เพียงไร  พอตกบ่ายแก่
ยังมีพิธีสรงน�้ำซึ่งจัดปะร�ำพิธีกลางแจ้ง จีวร
พระอาจารย์ชมุ่ โชก เปียกปอนไปทัง้ องค์  ตัง้ แต่
ศีรษะจรดปลายเท้า ดุจน�้ำใจชุ่มฉ�่ำราดรด
ทุกอณูแห่งดวงจิต ทุกใบหน้ามีรอยยิม้ เปีย่ มสุข
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       น่าภูมิใจแทนคณะศิษย์ชาวกัมพูชาที่
พระอาจารย์ท่านประกาศชมออกไมค์ในศาลา
ว่า ที่กัมพูชานี้ ท่านมีความหวังว่าจะประสบ
ความส�ำเร็จในการสอนทีส่ ดุ เพราะมีศษิ ย์หลาย
ท่าน  ทที่ มุ่ เท  สามัคคี  แข็งขัน  จริงจัง ในการขยาย
การศึกษาบาลีใหญ่ ท่านหวังว่าที่นี่จะพัฒนา
การเรียนการสอนได้อีกไกล เห็นชัดว่าความ
เมตตาของพระอาจารย์ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะใน
แดนเขตประเทศไทยหรือเฉพาะคนไทยเท่านัน้
แต่ความเมตตาอันไม่มีประมาณนี้ได้แผ่ขยาย
ไปทัว่ ภูมภิ าคนี  ้ ไม่วา่ จะเป็นกัมพูชา เวียดนาม
หรือ ลาว ล้วนได้รับโอกาสทางการศึกษาจาก
พระอาจารย์ไม่แตกต่างกัน เป็นมหาเมตตา
อันบริสุทธิ์ กราบอนุโมทนาในบารมีของพระอาจารย์ที่ได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมไว้ใน
ผืนนามากมาย และที่กัมพูชานี้ก็พิสูจน์แล้ว
ว่าหลายท่านท�ำได้ดีกว่าศิษย์ชาวไทย  
      คณะเราค้างคืนที่วัดสุวรรณปทุม ชาววัด
ต้อนรับอบอุ่นกันเอง แม้จะต่างชาติต่างภาษา
แต่นำ�้ ใจทีส่ มั ผัสได้นนั้ เป็นสากล  วันรุง่ ขึน้ ก่อน
เดิ น ทางกลั บ ยั ง มี พิ ธี ก ราบลาพระอาจารย์
พระอาจารย์กล่าวชื่นชมเจ้าอาวาสที่ได้สนับ
สนุนการสอนบาลีใหญ่ ให้มีการจัดตั้งส�ำนัก
เรียนที่วัดอย่างเป็นระบบ ระเบียบ น่าปลื้มใจ
เมื่อเห็นหมู่สงฆ์งดงามเหลืองอร่ามเป็นทิวแถว

รอรับโอวาทก่อนจากลา พระเณรและฆราวาส
พร้อมใจมาส่งจนพระอาจารย์ขึ้นรถ รอจนรถ
เคลือ่ นออกจากวัด ไม่เว้นแม้แต่ทา่ นเจ้าอาวาส
วันต่อๆ มาเป็นการท่องเทีย่ วชมธรรมชาติ
และอารยธรรมเก่าแก่ของชาวกัมพูชาที่เสียมเรียบ ไม่วา่ จะเป็นนครวัด นครธม และปราสาท
ต่างๆ  ทรี่ ายรอบเป็นระยะ  รม่ รืน่   เขียวขจีดว้ ยไม้
ป่านานาพันธุ์ อากาศจึงไม่ร้อนอย่างที่คิดไว้
ปราสาทหินนครวัดของกัมพูชายิง่ ใหญ่อลังการ
สร้างมาตัง้ แต่สมัยอาณาจักรเขมรครองอ�ำนาจ  
ช่วงศตวรรษที่ ๙ กระทั่งอาณาจักรเขมรล่ม
สลายลงช่วงศตวรรษที่ ๑๕ หรือราวปี ค.ศ.
๑๖๐๐ ที่นี่ได้รับการขึ้นบัญชีมรดกโลกของ
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕
ถื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ค วามภาคภู มิ ใจของชาว
กัมพูชา  จงึ มีรปู ปราสาทอยูบ่ นผืนธงชาติกมั พูชา
จนถึงปัจจุบนั   มาเห็นด้วยตาแล้วยิง่ อัศจรรย์ใจ
ในความพากเพียรของมนุษย์ สงสัยว่าคนโบราณ
ทีน่ คี่ งมีเรีย่ วแรงมหาศาล  และวันๆ ก็คงจะว่าง
มาก จึงก้มหน้าก้มตานั่งแกะสลักหินก้อนโตๆ
ได้สวยงาม หินแต่ละก้อนขนาดใหญ่มหึมา
สามารถยกมาเรียงกันให้ต่อภาพแกะสลักได้
งดงามลงตัวโดยไม่ต้องมีลิ่มสลักใดๆ ช่างน่า
อั ศ จรรย์ ส มเป็ น มรดกโลกจริ ง ๆ นอกจาก
ชื่นชมความอลังการแห่งน�้ำมือมนุษย์ในการ
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สร้างสรรค์ศิลปกรรม การสร้างปราสาทหิน
เหล่านี้มีส่วนดีที่ช่วยท�ำให้กัมพูชาได้อนุรักษ์
ป่าไม้ และชีวิตสัตว์ป่าไว้ในเขตปราสาทต่างๆ
ตามกฎหมายรัฐบังคับ ทราบจากพระอาจารย์
ว่า  ไทยยังต้องน�ำเข้าพวกสัตว์นำ 
�้ เช่น กบ เขียด
ปลาแห้ง จากกัมพูชา ซึง่ มีแหล่งน�ำ้ สมบูรณ์ทสี่ ดุ
ในภูมิภาคนี้
แต่ พ อมานึ ก ถึ ง ค่ า เข้ า ชมโบราณสถาน
มรดกโลกอันเลือ่ งชือ่ ครัง้ นี้ นับว่าแพงระยับ ค่า
ใช้จา่ ยคนละ ๓๗ ดอลลาร์ตอ่ วัน (๑,๓๐๐ บาท)
ไม่เว้นพระภิกษุสามเณร คณะเราจองตั๋วแบบ
ราย ๓ วัน จึงเสียค่าตั๋วคนละ ๖๒ ดอลลาร์
(๒,๒๐๐ บาท) การซื้อตั๋วก็ต้องไปเข้าคิวกันแต่
เช้า มีการถ่ายรูปติดไว้บนบัตร จะมาท�ำและใช้
แทนกันไม่ได้ มีการตรวจบัตรเข้มทุกทางเข้า
ปราสาท  เรือ่ งค่าตัว๋ นี  ้ แม้แต่พระภิกษุชาวกัมพูชา
ท่านยังรู้สึกว่าแพงเกินไป เกรงว่านักท่องเที่ยว
จะหายหมด แต่แม้จะมีเสียงโวยว่าแพงเกินเหตุ
อยู ่ บ ้ า นดู รูป โปสการ์ด เอาก็ได้ แต่คณะเรา
ไปรอบนี้ ตอนขึ้ น ถึ ง จุ ด สู ง สุ ด ยอดปราสาท
นครวัดก็ยังต้องเข้าคิวกันยาวเกือบชั่วโมง ช่าง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮอตจริงๆ ซึ่งคาดว่า
อัตราการท่องเที่ยวจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ
ภายหลังการรวมประชาคมอาเซียนมาตั้งแต่
ต้นปี ๒๕๕๙ (ซึ่งในปีดังกล่าว มีนักท่องเที่ยว
มากถึง ๒.๑ ล้านคนต่อปี)
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กลับมาพูดถึงพระอาจารย์ต่วน ท่านวาง
องค์สบายๆ เป็นกันเอง และเมตตาพวกเรา
มาก มีวันหนึ่งที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน
ท่านก็เป็นเจ้าภาพเลีย้ งอาหารพวกเราถึง ๒ มือ้
และคอยแนะน�ำให้ขอ้ มูล  อย่างมีนำ�้ ใจอาทรยิง่
คณะศิษย์ทกุ คนมีความสุขและได้รบั ประโยชน์
มากมาย ในการติดตามพระอาจารย์มาจาริก
กัมพูชาครั้งนี้ เป็นความประทับใจที่ไม่รู้ลืม
และเมื่อร�ำลึกว่าวาระนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด
ของพระอาจารย์ พวกเราก็ เชื่ อ ว่ า เรื่ อ งราว
ที่ประทับใจในครั้งนี้ คือของขวัญจากใจคณะ
ศิษย์ที่แสดงมุทิตาคารวะต่อพระอาจารย์ที่
เคารพ ที่ จ ะอยู ่ ใ นความทรงจ� ำ ของท่ า นไป
แสนนาน

วันสุดท้ายก่อนจะเดินทางกลับ คณะเรา
เดินทางไปเยือนวัดเขาเต่าที่เสียมเรียบ ซึ่งเป็น
วัดของลูกศิษย์พระอาจารย์ที่เคยมาศึกษาที่
วัดจากแดงเช่นกัน เช่น พระมหารัตน์ พระมหาสาวุฒิ และทีว่ ดั นีก้ ม็ กี ารเปิดส�ำนักเรียนบาลีใหญ่
อีกแห่งในกัมพูชา เราไปถึงวัดตอนเย็นก็มีพิธี
ต้อนรับพระอาจารย์อีกครั้ง ชาววัดจัดที่พักให้
พวกเราสะดวกสบาย ฉันพี่น้องศิษย์อาจารย์
เดียวกัน บรรยากาศที่วัดเขาเต่าสัปปายะมาก
มี โรงเรี ย นสอนพระปริ ยั ติ เ ตรี ย มเปิ ด สอน
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สงบงาม ท่ามกลางธรรมชาติ เหมาะที่จะปลีก
วิเวกมาปฏิบัติภาวนา พอตกค�่ำเณรน้อยหลาย
รูปนอนเปลญวนในมุมมืดสลัวท่องต�ำราบาลี
แข่งกัน เป็นบรรยากาศของส�ำนักเรียนที่น่า
ชื่นชม อุโบสถน้อย สงบงามอยู่บนยอดเขา
บางท่านไปนั่งสมาธิ เดินจงกรม ชมดาว เช้าตรู่
ยั ง ได้ ช มแสงอรุ ณ ที่ ห น้ า อุ โ บสถนี้ ทางวั ด
จัดถวายภัตตาหารเช้า จากนัน้ คณะเราจึงจ�ำใจ
อ�ำลาชาววัด เพื่อเดินทางกลับเมืองไทย
การเดินทางติดตามพระอาจารย์ต่วน ไป
เยือนส�ำนักเรียนบาลีใหญ่และโบราณสถาน
มรดกโลกของกัมพูชาครัง้ นี  ้ พวกเรารูส้ กึ ประทับ
ใจในความเมตตาทีพ่ ระอาจารย์มตี อ่ เหล่าศิษย์
ไม่ว่าใกล้ไกล ซึ่งสะท้อนกลับมาด้วยพิธีมุทิตา
สักการะพระอาจารย์ที่คณะศิษย์วัดสุวรรณปทุมได้จดั พิธอี ย่างน่าประทับใจ แบบเอาหัวใจ
มาถวายตอบแทนพระคุณ รู้สึกส�ำนึกในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ขององค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสัมพุทธเจ้า ความยิ่งใหญ่ของพระสัทธรรมที่
สืบทอดกว่า ๒๖๐๐ ปี โดยมีครูบาอาจารย์คอย
จุดประทีปต่อๆ กันมา และเมื่อศิษย์กตัญญูได้
ส�ำเร็จการศึกษาก็ไม่ลืมบ้านเกิด กลับไปสร้าง
สานงานธรรมในถิ่นฐานเดิม ตามแนวทางและ
ปฏิปทาที่พระอาจารย์ได้สอนมา

น้อมร�ำลึกถึงพุทธด�ำรัส ที่ว่า “ภิกษุทั้ง
หลาย พวกเธอจงเทีย่ วจาริกไป เพือ่ ประโยชน์แก่
ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก
เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อ
เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทพดาและมนุษย์ทั้ง
หลาย แต่อย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูป เธอ
ทั้งหลายจงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามใน
ท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั้งอรรถะ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณ์สิ้นเชิง เพราะในโลกนี้ สัตว์ที่มีกิเลส
เพียงดังธุลีในจักษุเบาบาง ยังมีอยู่”

การเดินทางย่อมมีวนั สิน้ สุด ไม่วา่ เราจะสุข
จะเศร้า จะประทับใจเพียงไร ในที่สุด ก็เหลือ
เพียงความทรงจ�ำ  และแรงบันดาลใจที่จะท�ำ
หน้าที่ของพุทธบริษัทที่ดีิ โดยมุ่งประโยชน์
สู ง สุ ด ในการเกิ ด เป็ น มนุ ษ ย์ มี โ อกาสพบ
พระพุทธศาสนา และมีกัลยาณมิตรผู้ประเสริฐ  
เช่นครูบาอาจารย์ผทู้ รงคุณทรงธรรม แต่...การ
เดินทางยาวไกลในสังสารวัฏแม้จะยังไม่สิ้นสุด
ก็คงถึงจุดหมายปลายทางในไม่ชา้   ขอเพียงเรามี
ความจริงใจทีจ่ ะปฏิบตั บิ ชู า กลับมาจากกัมพูชา
ครั้งนี้ พลังแห่งศรัทธาในธรรมผลิบานในใจ
ขอพระธรรมอันประเสริฐจงเป็นดวงประทีปที่
ส่องสว่างในดวงจิตแห่งเวไนยสัตว์ น�ำทางสู่ฝั่ง
นิรทุกข์จงทั่วกัน
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ชวนอ่านหนังสือ

ประวัติพระพุทธเจ้า

ที่น่าสนใจในหนังสือภาษาอังกฤษ
เล่ม Gotama Buddha :

A Biography Based on the Most
Reliable Texts 2 Volumes

นริศ จรัสจรรยาวงศ์

ชีวประวัติของพระพุทธเจ้ายังมีอะไรให้
ศึกษาอีก ? ตามปกติชาวพุทธเราเวลาอ่านประวัติ
ของพระพุทธองค์ มักจะเป็นเรือ่ งคละเคล้าของ
แหล่งที่มา จากคัมภีร์ชั้นต่างๆ ตั้งแต่ชั้นต้น
ดังพระไตรปิฎกบาลี จนถึงคัมภีร์ชั้นรอง เช่น
อรรถกถา และพงศาวดารต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเมื่อ

การณ์ทที่ า่ นพุทธทาสด�ำริ น�ำพุทธภาษิตเฉพาะ
ในส่วนประวัติตรัสเล่าต่างๆ ที่แสดงเฉพาะใน
คั ม ภี ร ์ พ ระไตรปิ ฎ กมาเผยแพร่ โดยให้ ชื่ อ
หนังสือว่า “พุทธประวัตจิ ากพระโอษฐ์” เมือ่ ปี
พ.ศ. ๒๔๗๗ นัน้ ท่านเคยยกค�ำกล่าวของ  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ที่
ท่านเคยทรงพบเหตุแห่งความไม่สะดวกข้อ
นี้ ดังที่ตรัสไว้ ในค�ำปรารภ เมื่อครั้งที่จัดพิมพ์
หนังสือพุทธประวัติเล่ม ๑ ของพระองค์ว่า :“…น่าเสียดายว่า เรื่องพุทธประวัตินั้น ไม่
ปรากฏในบาลีที่ขึ้นสู่สังคีติจนตลอดเรื่องสัก
แห่งเดียว มีมาในบาลีประเทศนั้นๆ เพียงเป็น
ท่อนๆ เช่นเรื่องประสูติมาในมหาปทานสูตร
แห่งทีฆนิกาย มหาวรรค, เรื่องครั้งยังทรงพระเยาว์ มาในติกนิบาต อังคุตตรนิกาย, เรื่อง
ตั้งแต่ปรารภเหตุที่เสด็จออกบรรพชา จนภิกษุ
ปัญจวัคคียส์ ำ� เร็จพระอรหัตตผล  มาในปาสราสิสูตร แห่งมัชฌิมนิกาย  มลู ปัณณาสก์, เรือ่ งเสด็จ
ออกบรรพชาแล้ว บ�ำเพ็ญทุกรกิรยิ า และจนถึง
ได้ตรัสรู  ้ มาในมหาสัจจกสูตร  แห่งมัชฌิมนิกาย
มูลปัณณาสก์, เรื่องตั้งแต่ตรัสรู้แล้วจนถึงอัครสาวกบรรพชา มาในมหาวรรค แห่งวินัย, การ
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ทรงบ�ำเพ็ญพุทธกิจนั้นๆ มาในพระสูตรต่างๆ
หลายสถาน, ตอนใกล้ จ ะปริ นิ พ พานจนถึ ง
ปรินพิ พานแล้ว มัลลกษัตริยใ์ นกุสนิ าราท�ำการ
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ แล้วแบ่งพระสารีริกธาตุไว้บ้าง แจกไปในนครอื่นบ้าง มาใน
มหาปรินิพพานสูตร แห่งทีฆนิกาย มหาวรรค
เป็นอย่างนี้ เข้าใจว่าพระคันถรจนาจารย์มุ่งจะ
กล่าวเทศนาบางอย่าง จึงชักเรื่องมากล่าวพอ
เป็นเหตุปรารภเทศนา ทีเ่ รียกว่า “อัตถุปป๎ตติ”  
อีกอย่างหนึง่   ได้เรือ่ งมาเพียงใดก็รจนาไว้เพียง
นั้นเป็นคราวๆ เพราะเหตุนี้ ในปกรณ์เดียว
ควรจะเรียงเรื่องไว้ในสูตรเดียวกัน ก็ยังเรียง
กระจายกันไว้…”
โดยหนังสือพุทธประวัติที่เรียบเรียงจาก
คัมภีร์ชั้นต้นสุดอย่างพระบาลีของท่านพุทธทาสเล่มนี้ ท่านได้ทยอยปรับปรุงเรื่อยมา จน
สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ รวมเวลาทั้งสิ้น ๒๒ ปี
โดยท่านกล่าวใจความส�ำคัญไว้ในย่อหน้านี้ว่า
“ข้าพเจ้ากล้ายืนยันเฉพาะในส่วนนีว้ า่ ยัง
ไม่เคยมีใครที่ได้แต่งหนังสือพุทธประวัติเล่มใด
ได้นำ� เอาเรือ่ งราวตอนทีเ่ ป็นการค้นคว้าทดลอง
ก่อนการตรัสรูข้ องพระผูม้ พี ระภาคเจ้า มาแสดง
ไว้อย่างครบถ้วนเหมือนที่ข้าพเจ้าน�ำมาแสดง
ไว้ในหนังสือเล่มนีเ้ ลย ทัง้ นีไ้ ด้แก่ขอ้ ความตัง้ แต่
หน้า ๔๙ ถึงหน้า ๑๐๔ แห่งหนังสือเล่มนี้ และ
เป็นข้อความทีต่ รัสเองล้วน โดยไม่มคี ำ� ของพระ
สังคีติกาจารย์และอรรถกถาเข้ารวมอยู่ด้วย”
ในบทความนี้ ผู้เขียนขอแนะน�ำหนังสือ
พอสังเขปในฉบับภาษาอังกฤษเล่มหนึ่ง ชื่อว่า
“Gotama Buddha” โดย ศาสตราจารย์ชาว
ญีป่ นุ่ ฮาจิเมะ นากามูระ (Hajime Nakamura
ค.ศ. 1912 - 1999) ท่านถือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
อินเดียศึกษาทีส่ ำ� คัญมากของญีป่ นุ่ โดยมีความ

รอบรู้ในภาษาต่างๆ ที่ใช้ในคัมภีร์พระพุทธ
ศาสนาทุกชนิด ในหนังสือเล่มที่ยกมากล่าวใน
วันนี้ มี “วิธวี ทิ ยา”  ในการน�ำแหล่งคัมภีรพ์ ทุ ธ
ศาสนาจากทุกภาษาในโลก นับแต่บาลีที่เราๆ
ทราบอยู่ จนถึงคัมภีร์สันสกฤต จีน ทิเบต ฯลฯ
ที่อยู่ในชั้นต้น มาประกอบเป็นชุดหนังสือ ๒
เล่มหนาเขื่องกว่า ๑,๐๐๐ หน้า
แน่นอนว่าเดิมหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้น
เป็นภาษาญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1968 และปรับปรุง
ขยายเพิ่มเติมใน ค.ศ. 1991 ชุดหนังสือดังว่า
ถูกน�ำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษเสร็จสมบูรณ์
ในปี ค.ศ.2000 โดยส�ำนักพิมพ์ Kosei
การ “สอบหลักฐาน” ดังว่า ให้ภาพฐานะ
ของพระพุทธองค์ในแบบ “บุคคลในประวัติศาสตร์” ถึงจะมีลักษณะการวิเคราะห์วิพากย์
แต่ใ ห้อรรถรสในการอ่านที่ลึกซึ้ง และเพิ่ม
ศรัทธาปสาทะให้พระพุทธองค์ในแง่มุมที่หลุด
กรอบความคิดเดิมได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ซึ่ง
นอกจากในมุมของคัมภีร์ ศ.นากามูระ ยังใช้
ข้อมูลประวัติศาสตร์ของอินเดียต่างๆ ทั้งการ
ค้นพบทางโบราณคดีเนื่องด้วยพระพุทธองค์
ในที่ต่างๆ มาอ้างอิงจ�ำนวนมหาศาล โดยใน
เล่มแรกแบ่งออกเป็น ๖ บท จะกล่าวถึงตั้งแต่
ครัง้ ประสูต  ิ ชีวติ ในวัยเยาว์ การออกบวชค้นหา
สัจธรรม กระทั่งบรรลุอรหัตตผล ต่อเนื่องถึง
ช่วงที่พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่อริยสัจ และ
พบปะบุคคลร่วมสมัยหลากหลายท่าน ฯลฯ
ศ.นากามูระ  ได้แยกแยะประเด็นของข้อเท็จจริง
เชิงประวัติศาสตร์กับต�ำนานเล่าขานได้สนุก
สนานยิง่   ในขณะทีเ่ ล่มทีส่ องเกือบทัง้ หมด เป็น
การกล่าวแจกแจงถึงช่วงสุดท้ายและการปรินิพพานของพระองค์ได้อย่างลึกซึ้งพิสดาร จน
ต้องแนะน�ำให้หามาอ่าน

๒๔

ความแตกต่างระหว่าง Historical (ประวัติ
ศาสตร์) และ Mythological (ต�ำนาน) หลัก
ในการค้นคว้าทั่วไปของเล่มนี้ ให้ประเด็นไว้
๑. ใช้คมั ภีรท์ เี่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ซึง่ แน่นอนมีพระ
บาลีของเถรวาท และคัมภีร์ในชั้นเดียวกัน แต่
ต่างนิกายในภาษาอืน่ ๆ เท่าทีพ่ บ เช่น สันสกฤต
จีน และ ทิเบต พึงเข้าใจว่า ในคัมภีรพ์ ทุ ธศาสนา
ของทัง้ จีนและทิเบต ได้แปลนิกายหลากหลายที่
ยังอยูใ่ นชัน้ “พุทธเดิม” (๑๘ - ๒๑ นิกาย) ก่อน
การก่อเกิดมหายานไม่น้อย ทั้งนี้ เพียงพอยก
ตัวอย่างเช่น สังยุกตาคม < จ๋าอาหัน 雜阿含
> มัธยามาคม < จงอาหัน 中阿含> ทีรฆาคม < ฉางอาหัน 長阿含>  ๓ พระสูตรนี้
ถือได้ว่าเป็นพระสูตรที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับ
พระบาลีของเรา อันได้แก่ สังยุตตนิกาย มัชฌิมนิกาย และ ทีฆนิกาย ถือว่าเป็นพระสูตรในยุคต้น
ก่อนการก่อเกิดมหายาน โดย ๒ พระสูตรแรก
เป็นของนิกายสรวาสติวาทิน และสูตรสุดท้าย
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เป็นของนิกายธรรมคุปต์ อนึ่ง คัมภีร์ต้นฉบับ
สันสกฤตปัจจุบนั “แทบจะ” เรียกได้วา่ ไม่เหลือ
แล้ว ส่วนฉบับพากย์จีนได้รับการแปลในระยะ
๘๐๐ - ๑,๐๐๐ ปีหลังพุทธกาล แต่ยงั คงถือเป็น
คัมภีร์รุ่นต้นที่นักวิชาการพุทธทั่วโลกใช้อ่าน
เทียบเคียงกับพระบาลีเสมอมา
๒. ผู้วิจัยมิได้ละเลยเรื่องเล่าหรือประวัติ
เชิงปรัมปราแนวเหนือมนุษย์ทงั้ หมดเสียทีเดียว
คุณสมบัตเิ หล่านีล้ ว้ นปรากฏอยูใ่ นคัมภีรช์ นั้ ต้น
ไม่นอ้ ย ทัง้ นีท้ า่ นเองเชือ่ มโยงเข้ากับสภาพภูม-ิ
ประเทศ โบราณวัตถุทหี่ ลงเหลือ เช่น การศึกษา
จากโบราณสถาน เช่น สถูปสาญจีและนาคารชุนโกณฑะ
๓. สุดท้าย เนื่องด้วย ดร.นากามูระ เป็นผู้
เชี่ยวชาญอินเดียศึกษาอย่างยิ่งยวด ท่านมีการ
เทียบเคียงคัมภีร์ของอินเดียต่างศาสนาต่าง
ความเชื่อ เช่น น�ำคัมภีร์ของศาสนาเชน หรือ
คัมภีร์อุปนิษัทของพราหมณ์ในชั้นกาลานุกรม
เดียวกัน
ยกตัวอย่างบางข้อมูลภายหลังการตรัสรู้
หากว่าเฉพาะพระบาลี ท้าวสหัมบดีพรหม
อาราธนาพระพุทธองค์แสดงธรรม ในส่วนนี้ไม่
สามารถพบได้ในคัมภีรร์ นุ่ เดียวกันของทีอ่ นื่ เป็น
ต้น อย่างไรก็ดี นากามูระ ถือว่าพระพุทธองค์มี
ความกล้าหาญองอาจในการท�ำลายประเพณี
ในยุคสมัยนั้นที่ผู้น�ำทางจิตวิญญาณหรือนัก
ปรัชญาเผยแผ่ธรรมอยู่เฉพาะวงแคบๆ โดย
ภายหลังจากพิชิตมารและได้รับอาราธนาจาก
ท้าวสหัมบดีพรหม  ทา่ นสามารถกระจายค�ำสอน
เข้าถึงผูค้ นวงกว้าง ซึง่ ถือว่าไม่ธรรมดาในยุคนัน้   
หรืออย่างเช่น “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” Dhammacakka-Pavattana-Sutta..轉法輪經
คัมภีร์เท่าที่มีให้ศึกษา “อย่างน้อย” มี ๑๗
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เวอร์ชนั่ แบ่งเป็นพระบาลี ๓ (๒ ในสังยุตนิกาย
+ ๑ ในมหาวรรค) พากย์จนี ๔ ในพระสูตรอาคม
阿含 2 ในวินัย 律藏  สันสกฤต ๓ ทิเบต
5 = 3+4+2+3+5 ในรายละเอียดมีแตกต่างกัน
บ้างเล็กๆ น้อยๆ แต่หลักๆ ลงรอยกันในเรื่อง
หลักธรรม
ศาสตราจารย์ ฮาจิเมะ นากามูระ ชาตะ
๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ณ เมือง Matsue
จบปรัชญาอินเดียและวรรณคดีสนั สกฤต คณะ
อักษรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ในปี
พ.ศ. ๒๔๗๙ ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์  ในปี
พ.ศ. ๒๔๙๗ และเป็นคณบดีประจ�ำระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๐๙ ภายหลังการเกษียณอายุ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๖ และได้รบั เกียรติประวัตสิ งู สุด
ด้วยการเป็นสมาชิก Japan Academy ใน พ.ศ.
๒๕๒๖ ศาสตราจารย์ท่านนี้ มีความเชี่ยวชาญ
ลึกซึง้ เป็นพิเศษในปรัชญาต่างๆ ของอินเดีย ทัง้
เป็นนักนิรุกติศาสตร์ที่เลื่องชื่อของศตวรรษที่
๒๐ ในเฉพาะพระพุทธศาสนา ท่านท�ำงานวิจยั
แนวพุทธเบื้องต้นไว้ถึง ๘ เล่ม ทั้งพจนานุกรม
พุทธศาสนา ๓ เล่ม และพุทธมหายานอีก ๔ เล่ม
และยังมีบรรณานุกรมเกี่ยวกับคัมภีร์พุทธอีก
มากมาย ซึ่งถึงแม้จะอยู่ในภาษาญี่ปุ่น อย่าง
น้อยหนังสือภาษาอังกฤษขนาดใหญ่เนื่องด้วย
ชีวประวัติของพระพุทธเจ้าก็ได้รับการแปลมา
ให้ร่วมอนุโมทนา
ศ.ท่านนี้ นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญ
อิ น เดี ย ศึ ก ษาแล้ ว ความสนใจของท่ า นยั ง
ครอบคลุมทั้งจีน และหลากหลายอารยธรรม
ของโลก สะท้อนผ่านผลงานแปลภาษาอังกฤษ
เช่น The Ways of Thinking of Eastern Peoples (Tokyo: The National Commission

for UNESCO, 1960); Ways of Thinking
of Eastern Peoples: India, China, Tibet,
Japan, ed. by Philip P. Wiener (revised
edition, Honolulu: East-West Center
Press, 1964). Sekai Shisoshi (History of
World Thought)
ศ.ฮาจิเมะ นากามูระ ท่านลาจากโลกใน
วัย ๘๗ ปี เมื่อ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
งานศพของท่านได้รับการสนับสนุนปัจจัยจาก
พระจักรพรรดิและจักรพรรดินี พร้อมพวงหรีด
จากพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีผู้ร่วมงานกว่า
๑,๒๐๐ ท่าน ทั้งมีการสวดมนต์ตามแบบพุทธ
ในพระสูตรส�ำคัญต่างๆ ด้วย
อาจกล่าวได้วา่ ชุดหนังสือ ๒ เล่มนี้ หากใคร
ที่มีฉันทะใฝ่ศึกษาเรื่องราวของพระพุทธองค์
ในเชิงกายเนื้อกายหนัง และในแง่ที่เป็นบุคคล
ในประวัติศาสตร์ผู้ได้รับการนับถืออย่างสูงใน
ฐานะศาสดาของพระพุทธศาสนา ถือได้วา่ เป็น
งานแนววิชาการทีด่ ที สี่ ดุ และละเอียดลออทีส่ ดุ
เล่มหนึ่งในบรรณพิภพ

๒๔

ทัศนะ
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ผู้เดินทาง

คั ม ภี ร ์ แ ผนที่ นิ ร วาน

แผนที.่ ..ก็คอื แผนที่ บอกทางเดิน เครือ่ งสังเกต
ระหว่างทางและเป้าหมาย แผนที  ่ โดยตัวมันเอง
ไม่ใช่เป้าหมายหรือผล ผู้ยึดถือแผนที่หรือผู้จ�ำ
แผนที่ได้แม่นย�ำ  หรือผู้เข้าใจแผนที่ได้ลึกซึ้ง

ด้วยความฉลาด ใช่วา่ จะเป็นผูถ้ งึ เป้าหมายแล้ว
หรือส�ำเร็จผลแล้ว แผนทีห่ ลายฉบับเพีย้ น ท�ำให้
คนเดินตกหลุมตกบ่อตกเหว เข้ารกเข้าพง หรือ
มัวหลงชมติดสวนดอกไม้ วิมานริมทาง
มีแผนที่ดี แต่ไม่ยอมเดิน ก็ไม่ถึงที่หมาย  
เดินโดยไม่มีแผนที่ คิดว่าข้าแน่หรือลองผิด
ลองถูกเองก็คงถึงหรอก ถ้ามีบารมีมากพอจริงๆ
เป้าหมายทีว่ า่ ถึงแล้ว สูงแล้ว สุดแล้ว อาจยังไม่ใช่
เพราะหลงเข้าใจผิดไป แผนที.่ ..คือ พระไตรปิฎก
ท�ำไมจะไม่ส�ำคัญส�ำหรับคนสามัญอย่างเราๆ  
เพราะน�ำพาคนเข้าถึงเป้าหมายจริงมามากแล้ว  
เป้าหมายสูงสุด ของใครของมัน เมือ่ เดินถึงแล้ว
มีทางเดียวทีถ่ า่ ยทอดได้ดที สี่ ดุ ส�ำหรับคนทัว่ ไป
ก็คือแผนที่ ส�ำคัญที่สุด คือมีแผนที่ดีแล้ว เดิน
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บ้าง อู้บ้าง นอนเล่นจนเพลินบ้าง ก็ไม่รู้จะถึง
เป้าหมายเมื่อไหร่สักที
คัมภีร์แผนที่นิรวาน หลายที่มีแต่ชื่อไม่มี
รายละเอียด หลายทีซ่ อ่ นปริศนาไว้หลายระดับ
ชัน้ หลากแง่มมุ มากนัยยะ มีอรรถะความหมาย
เป็นอเนก ไม่ได้มีอรรถะแค่พยัญชนะชั้นเดียว
ตืน้ ๆ เผินๆ ตรงๆ ซือ่ ๆ อาจมากถึงร้อยอรรถนัย
ซึ่งการตีความก็อาจไม่ผิดในแต่ละชั้น แต่มี
ความถูกต้องมากน้อยกว่ากัน มีความลึกซึ้ง
ลึกล�ำ 
้ และการน�ำไปใช้ประโยชน์ตา่ งกัน ขึน้ กับ
ภูมิปัญญา อาจกล่าวได้ว่า อรรถใดสามารถสื่อ
และน�ำพาคนๆ นั้นไปสู่กิจในอริยสัจจ์ได้มาก
ทีส่ ดุ อรรถนัน้ ก็มปี ระโยชน์เกือ้ กูลมากทีส่ ดุ เป็น
ไปเพือ่ ความสุขมากทีส่ ดุ ส�ำหรับคนนัน้ เหมือน
การเข้าใจสื่อสัญลักษณ์ในแผนที่ แปลแล้ว
สามารถน�ำพาไปทางตรงสัน้ สูเ่ ป้าหมายได้จริง,   
หลายที่เว้นไว้หรือขาดหายไป ต้องเชื่อมโยงต่อ
เอาเองเหมือนจิก๊ ซอว์, หลายทีถ่ า้ ไม่เคยเดินทาง
ไปจริง ไม่เคยถึงทีน่ นั้ จริง เอาแต่คดิ ตามตรรกะ
ตามพยัญชนะ แม้จะแสนฉลาดเก่งกาจในวิชา
แผนที่ แต่กม็ ที างเพีย้ นผิดพลาดได้มาก อาจถึง
ขัน้ ดูถกู หัวเราะเยาะคนทีเ่ คยเดินทางไปถึงแล้ว
จริงๆ
คนเดินทางถึงแล้ว แต่ไม่เก่ง ไม่ได้เรียนวิชา
แผนที่มามาก อาจกล่าวสภาวธรรมที่ตนได้ตน
ถึงไม่ตรงตามภาษาบัญญัตใิ นวิชาแผนที่ เพราะ
สภาวพุทธธรรมแท้นนั้ ทัง้ สุขมุ ลึกซึง้ (คมฺภรี า)  
เห็นได้ยาก (ทุททฺ สา) รูต้ ามได้ยาก (ทุรนุโพธา)
สงบ (สนฺตา) ประณีต (ปณีตา) คาดคะเนเดาไม่
ได้ (อตกฺกาวจรา) ละเอียด (นิปณ
ุ า) รูไ้ ด้เฉพาะ
บัณฑิต (ปณฺฑิตเวทนียา)
(ที.สี. ๙/๒๖ "พรหมชาลสูตร" )

จะเรียนให้รเู้ รือ่ ง เข้าใจ เข้าถึง เข้านิพพาน
ต้องเดินทางปฏิบตั ไิ ปตามล�ำดับด้วย ถ้าเอาแต่
อ่านอย่างเดียว ไม่ยอมเดินทางจริง ก็จะไม่ได้
ประสบการณ์จริง และไม่อาจถึงเป้าหมายทีแ่ ท้
จริงได้เลย ๛
ปริยัติ-ปฏิบัติ-ปฏิเวธ-ปาฬิ-ปาพจน์
a ปริยัตเิ รียนเพื่อค้น

หนทาง
ต้องแม่นชัดจัดวาง
ไป่เพี้ยน
ปฏิบัตทิ ี่สายกลาง
อริย - มัคคา
สติปัฏฐานรานเสี้ยน
ตื่นรู้บรรเทา
a เพียรเพ่งเผาเพื่อล้าง อกุศล
บาปชั่วอย่ามั่วปน
จิตแท้
กุศลให้ก่อใจดล
ทุกชั่ว ขณะเทียว
ปฏิเวธลดปลดแก้
ปล่อยสิ้นธุลี
ปริยัติ
a บาฬีควรคู่ค�้ำ
จะซ่านซึ้งถึงอรรถ       
ถี่ถ้วน
พุทธพจน์ท่านทรงตรัส
สอนสั่ง
ค�ำแห่งบาฬีล้วน
แหล่งรูเ้ รียนธรรม ๛
ความลึกซึ้งของพระไตรปิฎก ๓
วินโย กิจฺจคมฺภีโร
สุตฺตนฺโต อตฺถคมฺภีโร
			

อภิธมฺโม สภาวโต
อิเม ตโย สุคมฺภีรา ฯ   
(วชิรสารัตถสังคหะ)

๒๔

พระวินยั ลึกซึง้ โดยกิจ พระอภิธรรมลึกซึง้
โดยสภาวะ พระสูตรลึกซึ้งโดยอรรถ
พระวินยั เป็น สังวราวรกถา ว่าด้วยความ
สังวรระวังส�ำรวมน้อยใหญ่
พระสูตร เป็น ทิฏฐิวินิเวฐนกถา ว่าด้วย
การถ่ายถอนให้ออกจากความเห็นผิด
พระอภิธรรม เป็น นามรูปปริจเฉทกถา ว่า
ด้วยการจ�ำแนกแยกแยะความต่างแห่งนามรูป    
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ดูกรภิกษุท. ก็บคุ คลผูม้ สี ตุ ะมาก แต่ไม่เข้าถึงด้วย
สุตะ เป็นอย่างไร ?

คือบุคคลบางคนในโลกนี้ มีสุตะ คือ
สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละมาก แต่เขาหา
ได้รทู้ วั่ ถึงอรรถรูท้ วั่ ถึงธรรมแห่งสุตะมากนัน้
แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ บุคคลผู้
มีสุตะมาก แต่ไม่เข้าถึงด้วยสุตะ เป็นอย่างนี้
แล

(อภิ.สํ.อฏฺฐ. ๗๕ /น.๔๙,๕๒ - ๕๓ ฉ.มหามกุฏฯ) ดูกรภิกษุท. ก็บุคคลผู้มีสุตะมาก ทั้งเข้าถึงด้วย

อัปปสุตสูตร

สุตะ เป็นอย่างไร ?

คือบุคคลบางคนในโลกนี้ มีสุตะ คือ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จ�ำพวกนี้ มีปรากฏ สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละมาก ทั้งเขาก็
อยู่ในโลก ๔ จ�ำพวกเป็นไฉน ? คือ
รู้ทั่วถึงอรรถรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสุตะมากนั้น
๑. บุคคลผูม้ สี ตุ ะน้อย ทัง้ ไม่เข้าถึงด้วยสุตะ แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลผู้มี
๒. บุคคลผู้มีสุตะน้อย แต่เข้าถึงด้วยสุตะ สุตะมาก ทั้งเข้าถึงด้วยสุตะ เป็นอย่างนี้แล
๓. บุคคลผูม้ สี ตุ ะมาก แต่ไม่เข้าถึงด้วยสุตะ ดูกรภิกษุท. บุคคล ๔ จ�ำพวกนี้แล มีปรากฏอยู่
๔. บุคคลผู้มีสุตะมาก ทั้งเข้าถึงด้วยสุตะ ในโลก
ดูกรภิกษุท. ก็บคุ คลผูม้ สี ตุ ะน้อย ทัง้ ไม่เข้าถึงด้วย
๑. ถ้าบุคคลมีสตุ ะน้อย ทัง้ ไม่ตงั้ มัน่ แล้วใน
สุตะ เป็นอย่างไร ?
ศีล นักปราชญ์ทั้งหลายย่อมติเตียนเขา ทั้งโดย
คื อ บุ ค คลบางคนในโลกนี้ มี สุ ต ะ คื อ ศีลและสุตะทั้งสอง ๒. ถ้าบุคคลแม้มีสุตะน้อย
สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน แต่ตงั้ มัน่ แล้วในศีล  นกั ปราชญ์ยอ่ มสรรเสริญเขา
อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละน้อย โดยศีล แต่สตุ ะของเขาไม่สมบูรณ์ ๓. ถ้าบุคคล
ทั้งเขาก็หาได้รู้อรรถรู้ธรรมแห่งสุตะน้อยนั้น แม้มสี ตุ ะมาก แต่ไม่ตงั้ มัน่ แล้วในศีล นักปราชญ์
แล้วปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรมไม่ บุคคลผูม้ ี ย่อมติเตียนเขาโดยศีล แต่สุตะของเขาสมบูรณ์
สุตะน้อย ทัง้ ไม่เข้าถึงด้วยสุตะ เป็นอย่างนีแ้ ล ๔. ถ้าบุคคลมีสตุ ะมาก ทัง้ ตัง้ มัน่ ดีแล้วในศีล นัก
ดูกรภิกษุท. ก็บุคคลผู้มีสุตะน้อย แต่เข้าถึงด้วย ปราชญ์ย่อมสรรเสริญเขา ทั้งโดยศีลและสุตะ
สุตะ เป็นอย่างไร ?
ทั้งสอง ใครควรเพื่อจะติเตียนเขาผู้เป็นพหูสูต
คือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสตุ ะ  คอื    สตุ ตะ ผูท้ รงธรรม เป็นพุทธสาวกผูม้ ปี ญั ญา ผูเ้ ป็นประดุจ
เคยยะ  ฯลฯ  เวทัลละน้อย  แต่เขารูอ้ รรถรูธ้ รรม แท่งทองชมพูนุท แม้เทวดาก็ย่อมชมเชย แม้
แห่งสุตะน้อยนัน้ แล้วปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ พรหมก็สรรเสริญ ฯ

ธรรม บุคคลผู้มีสุตะน้อย แต่เข้าถึงด้วยสุตะ
เป็นอย่างนี้แล

(องฺ. จตุกฺก. ๒๑ / ๖)
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สรุป ถึงแม้เรียนรู้ปริยัติธรรมน้อย แต่มีศีล และปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม นักปราชญ์ย่อม
สรรเสริญ, เรียนรู้ปริยัติมากแต่ไม่มีศีล ปฏิบัติธรรมไม่สมควรแก่ธรรม นักปราชญ์ย่อมติเตียน,
เรียนรู้ปริยัติมากด้วย ทั้งมีศีลและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วย ย่อมได้รับการสรรเสริญเพียง
ส่วนเดียว
ข้อสังเกตว่าแผนที่ไหนผิดเพี้ยน เปรียบเทียบบาลีสยามรัฐ กับ ฉัฏฐสังคายนาบาลีพม่า
๒. อปฺปสฺสุโตปิ เจ โหติ, สีเลสุ สุสมาหิโต;
สีลโต นํ ปสํสนฺติ, นาสฺส สมฺปชฺชเต สุตํ
แปล ถ้าบุคคลแม้มสี ุตะน้อย, แต่ตั้งมั่นแล้ว
ในศีล; นักปราชญ์ย่อมสรรเสริญเขาโดยศีล,
แต่สุตะของเขาไม่สมบูรณ์

๒. อปฺปสฺสุโตปิ เจ โหติ, สีเลสุ สุสมาหิโต;
สีลโต นํ ปสํสนฺติ, ตสฺส สมฺปชฺชเต สุตํ 
แปล ถ้ า บุ ค คลแม้ มี สุ ต ะน้ อ ย, แต่ ตั้ ง มั่ น
แล้วในศีล; นักปราชญ์ย่อมสรรเสริญเขา
โดยศีล, สุตะของเขาย่อมสมบูรณ์

๓. พหุสฺสุโตปิ เจ โหติ, สีเลสุ อสมาหิโต;
สีลโต นํ ครหนฺติ, ตสฺส สมฺปชฺชเต สุตํ
แปล ถ้าบุคคลแม้มสี ตุ ะมาก, แต่ไม่ตงั้ มัน่ แล้ว
ในศีล; นักปราชญ์ย่อมติเตียนเขาโดยศีล,
แต่สุตะของเขาสมบูรณ์

๓. พหุสฺสุโตปิ เจ โหติ, สีเลสุ อสมาหิโต;
สีลโต นํ ครหนฺติ, นาสฺส สมฺปชฺชเต สุตํ
แปล ถ้าบุคคลแม้มีสุตะมาก, แต่ไม่ตั้งมั่น
แล้วในศีล; นักปราชญ์ยอ่ มติเตียนเขาโดยศีล,
สุตะของเขาย่อมไม่สมบูรณ์

(บาลีสยามรัฐ)

(ฉัฏฐสังคายนาบาลีพม่า)

อรรถกถา อธิบายข้อ ๒ ว่า ตั้งมั่นแล้วในศีล หมายถึงพระขีณาสพ, บทว่า  ตสฺส สมฺปชฺชเต สุตํ
ความว่า สุตะของบุคคลนั้น ชื่อว่าสมบูรณ์ เพราะเหตุที่กิจคือศีลและสุตะอันเขาท�ำแล้ว
ด้วยสุตะนั้น, บทว่า นาสฺส สมฺปชฺชเต ความว่า สุตกิจ ชื่อว่าไม่สมบูรณ์ เพราะกิจคือศีลและสุตะ
อันเขามิได้ทำ� ด้วยสุตะทีเ่ ขาเรียนมา  จึงไม่สำ� เร็จกิจ  นีเ่ ป็นตัวอย่างของพยัญชนะทีต่ งั้ ไว้ผดิ อรรถะ
ก็ยอ่ มผิดไป อรรถะต่างกันแสดงถึงการให้ความส�ำคัญแก่คณ
ุ ค่าการปฏิบตั ปิ ฏิเวธต่างกัน บาลีพม่า
ให้คุณค่าความส�ำคัญการปฏิบัติปฏิเวธมากกว่าปริยัติหรือสุตะอย่างเดียวอย่างมีนัยส�ำคัญ เมื่อ
เทียบกับบาลีไทย เท่านีย้ งั อาจวินจิ ฉัยฟันธงไม่ได้เด็ดขาดว่าใครผิดถูก แต่เมือ่ เจอ อุมมังคสูตร  ทกุ คน
ก็ตัดสินใจได้เองว่าบาลีไทยหรือพม่าเพี้ยน เพราะนี่เป็นค�ำตอบยืนยันจากบาลีไทยเองที่แสดง
ความขัดแย้งในตัวเอง “ พ.  ดูก่อนภิกษุ  เราแสดงธรรมเป็นอันมาก  คือ  สุตตะ.. .เวทัลละ ถ้าแม้
ภิกษุรทู้ วั่ ถึงอรรถ รูท้ วั่ ถึงธรรมแห่งคาถา  ๔  บาทแล้ว เป็นผูป้ ฏิบตั ิ ธรรมสมควรแก่ธรรมไซร้ ก็ควร
เรียกว่า   เป็นพหูสูต   เป็นผู้ทรงธรรม.” (องฺ.จตุกฺก ๒๑/๑๘๖) นี้แสดงว่าพระพุทธเจ้ายกย่องผู้
ปฏิบตั ปิ ฏิเวธส�ำเร็จว่าเป็นพหูสตู แม้จะเรียนน้อยแค่ ๑ คาถาเท่านัน้ ยิง่ ถ้ามาดูคำ� จ�ำกัดความของ
ปทปรมะยิง่ ชัดเจน “บุคคลใดฟังพุทธพจน์กม็ าก กล่าวก็มาก ทรงจ�ำไว้กม็ าก บอกสอนก็มาก แต่ไม่มี
การบรรลุมรรคผลในชาตินั้น บุคคลนี้เรียกว่า บุคคลผู้ปทปรมะ”                 (อภิ.ปุ. ๓๖/๑๐๘)
แผนที่มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ตามวันเวลา ยิ่งเป็นคู่มืออ่านแผนที่ยิ่งมีโอกาสเพี้ยนตาม
ภูมปิ ญ
ั ญาและกิเลสผูเ้ ขียน ดังทีพ่ ทุ ธองค์ตรัสใน อาณิสตู ร ( สํ.นิ.๑๖/๖๗๒-๓) เปรียบเทียบกับกลอง
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อานกะว่า “พวกภิกษุในอนาคตกาล เมื่อเขากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้ว อันลึกมีอรรถอันลึก
เป็นโลกุตตระ ประกอบด้วยสุญญตธรรม อยู่ จักไม่ปรารถนาฟัง จักไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อรู้ และจักไม่
ส�ำคัญธรรมเหล่านัน้ ว่าควรเล่าเรียน ควรศึกษา แต่วา่ เมือ่ เขากล่าวพระสูตรอันนักปราชญ์รจนาไว้ อัน
นักปราชญ์รอ้ ยกรองไว้ มีอกั ษรอันวิจติ ร เป็นของภายนอก เป็นสาวกภาษิต อยู่ จักปรารถนาฟังด้วยดี
จักเงีย่ โสตลงสดับ จักเข้าไปตัง้ ไว้ซงึ่ จิตเพือ่ รู้ และจักส�ำคัญธรรมเหล่านัน้ ว่าควรเรียน ควรศึกษา” ฯ
ทุกวันนี้พระเราเรียนพุทธพจน์หรือพระไตรปิฎกโดยตรงน้อยมาก มักศึกษาต�ำราข้างเคียงอ้อมๆ
เป็นหลัก ถึงขัน้ เป็นหลักสูตรกระแสหลัก และยึดมัน่ เป็นความถูกต้องอย่างจริงจัง แทนทีจ่ ะเอาพระ
ไตรปิฎกเป็นหลักเริ่มต้นก่อน แล้วค่อยเอาต�ำราอื่นมาประกอบ อธิบายขยายความตามเพื่อความ
เข้าใจ ดังนั้นเราจึงไม่รู้ว่าต�ำรานั้นขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับพุทธพจน์หรือพระไตรปิฎกหรือไม่
ปริยัติ ๓ ประเภท
๑. อลคัททูปมปริยัติ เรียนเหมือนจับ
งูพิษที่หาง ย่อมถูกแว้งกัดเอา อันตรายถึงชีวิต
หรือทุกข์ปางตาย เรียนแล้วไม่ใคร่ครวญเนื้อ
ความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญา จึงไม่เข้า
ถึงเนื้อความที่แท้จริง เข้าใจผิดตีความผิด เกิด
การโต้แย้ง คัดค้าน ไม่ปฏิบัติตาม หรือเรียน
เพื่อโต้เถียงโอ้อวด หรือเพื่อลาภยศสักการะ
ชื่อเสียง เป็นต้น
๒. นิสสรณัตถปริยัติ  เรียนเพื่อพ้นทุกข์
เพื่อลดละกิเลส
๓. ภั ณ ฑาคาริ ก ปริ ยั ติ เรี ย นเพื่ อ ช่ ว ย
ศาสนา เพื่อสืบทอดเผยแผ่ ส�ำหรับผู้เป็นพระ
อรหันต์ เปรียบด้วยขุนคลัง
(อภิ.สํ.อฏฺฐ. ๗๕ /น.๕๒ ฉ.มหามกุฏฯ)

เหตุแห่งสัทธรรมเสื่อม ๕ ประการ
[๑๕๔] ดู ก ่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย  ธรรม
๕  ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือน
เสื่อมสูญแห่งสัทธรรม ธรรม ๕ ประการเป็น
ไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยั นี  ้ ๑. ไม่ฟงั ธรรมโดย
เคารพ ๒. ไม่เล่าเรียนธรรมโดยเคารพ ๓. ไม่
ทรงจ�ำธรรมโดยเคารพ ๔. ไม่ใคร่ครวญอรรถ

แห่งธรรมที่ทรงจ�ำไว้โดยเคารพ ๕. รู้อรรถรู้
ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดย
เคารพ  ๑ ฯ

(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๑๕๔ “สัทธรรมสัมโมสสูตร”)
a พุทธศาสน์

ยาตร์ยืนยง  คงห้าพัน
ไตรปิฎก  ยันยืนยาว  แน่แท้
ทนท้าทาย  อย่างยืนหยัด  เผยแผ่
ปฏิบัติปฏิเวธแล้  ย�้ำยืน  ยันธรรม ๛
ก. ในบรรพชิตอภิณหปัจจเวกขณ์ พระพุทธ
องค์ให้เรา  ทบทวน อยูเ่ สมอว่า  เราถึง  เป้าหมาย
แล้วหรือยัง และสามารถเป็นประจักษ์พยาน
ยืนยันถึงความมีคุณค่าแท้จริงอันสูงสุดของ
พุทธศาสนาได้ไหม แม้ในยุคกาลสมัยนี้ เพื่อ
พิสูจน์ความเป็นอกาลิโก
[๔๘] ดูกรภิกษุท. ธรรม ๑๐ ประการนี้
อันบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ๑๐ ประการ
เป็นไฉน บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า ญาณ
ทั ส นะวิ เ ศษอั น สามารถก� ำ จั ด กิ เ ลส เป็ น
อริยะ คือ อุตริมนุสธรรมอันเราได้บรรลุแล้ว
มี อ ยู ่ ห รื อ หนอ ที่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ เราผู ้ อั น เพื่ อ น
พรหมจรรย์ถามแล้ว จักไม่เป็นผู้เก้อเขินใน
กาลภายหลัง
(องฺ.ทสก.๒๔/๔๘ “อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร”)
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ข. พระพุทธองค์ได้กล่าวยืนยันมรรคผล
ในพุทธศาสนาหลายที่ดังนี้ เช่น
๑) มหาปริ นิ พ พานสู ต ร ดู ก รสุ ภั ท ทะ
ในธรรมวินยั นี้ มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘
ในธรรมวิ นั ย นี้ เ ท่ า นั้ น มี ส มณะที่ ๑ ที่ ๒
ที่ ๓ หรือที่ ๔ ลัทธิอนื่ ๆ ว่างจากสมณะผูร้ ทู้ วั่ ถึง
ก็ภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบ โลกจะไม่พึงว่าง
จากพระอรหันต์ทั้งหลาย ฯ

โทมนัส ความยินดียนิ ร้ายในโลกเสียได้ (อาตาปี
สมฺ ป ชาโน สติ ม า วิ เ นยฺ ย โลเก อภิ ชฺ ฌ า
โทมนสฺสํ (ที.ม.๑๐/๒๗๓ “มหาสติปัฏฐานสูตร”)
ก็หวังผลอริยะขั้นสูงได้ อย่างช้าใน ๗ ปี
๓) มิจฉาทิฏฐิ ๑๐ เป็นอย่างไร คือความ
เห็นว่า ๑. ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ...ฯลฯ... ๑๐.
สมณพราหมณ์ ผู ้ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ช อบท� ำ ให้
แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
(ที.ม. ๑๐/๑๓๘ ) แล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ก็ไม่มีในโลก(นตฺถิ โลเก
๒) สติปัฏฐานสูตร ผลแห่งการเจริญสติ สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคตา สมฺมาปฏิปนฺนา
ปัฏฐาน
เย อิ ม ญฺ จ โลกํ ปรญฺ จ โลกํ สยํ อ ภิ ญฺ ญ า
[๑๕๑] ดูกรภิกษุท. ก็ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญ สจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีต)ิ
สติปฏั ฐาน ๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด ๗ ปี เขาพึงหวัง
(ม.อุ. ๑๔/๒๕๕ “มหาจัตตารีสกสูตร”)
ผล ๒ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งคือ พระอรค. สรุปกิจหลักอันแท้จริงเพือ่ การแสวงหา
หัตตผลในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีอปุ าทิเหลืออยู่
เป็ น พระอนาคามี , ๗ ปี ยกไว้ ผู ้ ใ ดผู ้ ห นึ่ ง คุณค่าอันยิง่ ใหญ่ในคัมภีรแ์ ผนทีพ่ ระไตรปิฎกนี้
พึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้ อย่างนี้ตลอด ๖ ปี คือกิจในอริยสัจจ์ ๔
๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี ๑ ปี ... ๑ ปี ยกไว้ ผู้ใด ทุกขอริยสัจนั้น ควรก�ำหนดรู้
ผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐาน ๔ นี้อย่างนี้ ตลอด (ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ปริญเฺ ญยฺย)ํ
ทุกขสมุทยอริยสัจ (ต้นเหตุแห่งทุกข์) นั้น
๗ เดือน เขาพึงหวังผล ๒ ประการ อย่างใด
อย่างหนึ่ง คือพระอรหัตตผลในปัจจุบัน หรือ ควรละ.
เมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี, ๗ (ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ หาตพฺพ)ํ
ทุ ก ขนิ โรธอริ ย สั จ (ความดั บ ทุ ก ข์ ) นั้ น
เดือน ยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐาน
๔ นี้ อย่ า งนี้ ตลอด ๖ เดื อ น ๕ เดื อ น ๔ ควรกระท�ำให้แจ้ง.
เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน ๑ เดือน กึ่งเดือน ... (ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ สจฺฉิกาตพฺพ)ํ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ (ทางปฏิบัติ
กึ่งเดือนยกไว้ ผู้ใดผู้หนึ่ง พึงเจริญสติปัฏฐาน
๔ นี้ อย่างนี้ ตลอด ๗ วัน เขาพึงหวังผล ๒ ถึงความดับทุกข์) นั้นควรเจริญ.
ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระอรหัตตผล (ทุ กฺ ข นิ โ รธคามิ นี ปฏิ ป ทา อริ ย สจฺ จํ
ในปัจจุบนั หรือเมือ่ ยังมีอปุ าทิเหลืออยูเ่ ป็นพระ ภาเวตพฺพ)ํ
(วินย. ๔/๑๕  “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”)
อนาคามี
				
(ม.ม. ๑๒/๑๕๑) a วินัยคือ  อายุ  พุทธศาสน์
สรุป ถ้าปฏิบัติสติปัฏฐานได้อย่างถูกต้อง ธรรมประสาธน์  เนื้อหา  ค�ำพร�่ำสอน
ต่อเนื่องด้วยความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลส มรรคผลคือ  แก่นสาร  ศานต์อมร
มี สั ม ปชั ญ ญะและสติ ก� ำ จั ด อภิ ช ฌาและ สรรพสุนทร  พุทธพจน์ บทพึงเรียน  ๛

ก� ำ เนิ ด ธงฉั พ พรรณรั ง สี
สืบเนื่องจากการโต้วาที
ระหว่างพระสงฆ์กบั บาทหลวง
ชาวคริสต์ เมื่อปีพุทธศักราช
๒๔๑๖ (ค.ศ.1873) เป็นเหตุให้
มีการตื่นตัวครั้งใหญ่ระหว่าง
พี่น้องชาวพุทธทั่วเกาะลังกา
เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียม
กั น ทางศาสนาจากอั ง กฤษผู ้
เป็นเจ้าอาณานิคม ด้วยการ
รวมตั ว กั น เป็ น องค์ ก รชาว
พุทธในนามว่าคณะกรรมการ
โคลัมโบ (The Colombo Community) อันมีพระ
เถระชั้นแนวหน้ากล่าวคือพระฮิกกดุเว ศรีสุมังคล
เถระ และพระมิเกฏฏุวัตเต คุณานันทเถระ เป็นหัว
เรือใหญ่ในการเรียกร้องความเป็นธรรมและกดดัน
เพื่อความเสมอภาคทางศาสนา ต่อมาอังกฤษเจ้า
อาณานิคมได้อนุญาตให้ชาวพุทธลังกาสามารถจัด
ศาสนพิธีตามความเชื่อทางศาสนาแห่งตนได้ ตรงกับ
ปีพุทธศักราช ๒๔๒๘ (ค.ศ.1885)
ครัน้ แล้วคณะกรรมการโคลัมโบทัง้ บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ได้ปรึกษาหารือและลงมติวา่ เห็นควรให้มกี าร
จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลวิสาขบูชา อันเป็นนัยบ่งถึง
การช�ำนะหมู่มารและการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แต่
งานดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง เพื่อ
แสดงถึงการประกาศเอกราชทางศาสนาอย่างแท้จริง
ในที่ประชุมคราวนั้น พันเอกเฮนรี สตีล ออลคอตต์
ได้แนะน�ำว่าควรท�ำสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงถึง
ความเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธทั้งมวล แม้หลาย
กลุ่มหลายชนชั้น เสมือนรัศมีของพระพุทธเจ้าเปล่ง
ประกายไม่มีขีดจ�ำกัด
มติ ที่ ป ระชุ ม จึ ง เป็ น อั น ตกลงกั น ว่ า ควรท� ำ
ธงฉั พ พรรณรั ง สี เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง การประกาศ
เอกราชทางศาสนา โดยมอบหมายให้ นายคาโรลิส
ปูชติ ะ คุณวรรธนะ (Carolis Pujitha Gunawardena)
เป็นผูอ้ อกแบบ และคณะกรรมช่วยกันปรับแก้จนกลาย
เป็นธงฉัพพรรณรังสี ตามแนวความคิดของออลคอตต์

พื้นธงฉัพพรรณรังสีนั้นแบ่งเป็น
๕ สี ห รื อ แถบ ๑) นี ล ะ สี ฟ ้ า
เหมือนไพลิน ๒) ปีตะ เหลืองเหมือนหรดาลทอง
๓) โลหิตะ แดงเข้ม ๔) โอทาตะ ขาวเหมือนแผ่นเงิน
๕) มัญเชฐ สีส้ม ส่วนสีสุดท้ายคือประภัสสร ท�ำเป็น
ลายตัดผสมกับสีทั้งห้า ต่อมาออลคอตต์แนะน�ำว่า
ขนาดของธงเป็นทางยาวไม่เหมาะสม จึงให้ปรับเป็น
ขนาดธงชาติ ดังปรากฏเห็นในปัจจุบัน
ธงฉัพพรรณรังสีได้มกี ารชักขึน้ สูย่ อดเสาเป็นครัง้
แรกทีว่ ดั ทีปทุตตมาราม กลางเมืองโคลัมโบ เมือ่ วันที่
๒๘ เมษายน ๒๔๒๘ โดยพระมิเกฏฏุวตั เต คุณานันท
เถระเป็นประธานในพิธี ถือได้ว่าเป็นการประกาศ
เอกราชทางศาสนาเป็นทางการครั้งแรก หลังจาก
เกาะลังกาตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกเกือบ
ห้าศตวรรษ
ธงฉัพพรรณรังสีเป็นทีร่ จู้ กั ของชาววิเทศเป็นครัง้
แรกคือประเทศญี่ปุ่น โดยท่านอนาคาริกธรรมปาละ
ได้น�ำไปเสนอแก่ชาวพุทธญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๒
(ค.ศ.1889) ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่ง ปีถัดมาคือ
ประเทศพม่า โดยการเชิญของออลคอตต์
ธงฉัพพรรณรังสีได้มีการยอมรับเป็นทางการ
ในฐานะเป็นธงของชาวพุทธทั่วโลก โดยการแนะน�ำ
เชิญชวนของศาสตราจารย์ คุณปาละ ปิยเสนะ มาลา
ลาเสเกรา (G.P. Malalasekera) สมัยท่านเป็นผูร้ เิ ริม่
ก่อตั้งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (The
World Fellowship of Buddhists)
(วิเทศทัยย์)

v ปุจฉา – วิสัชนาธรรม :
มหาสีหนาทสูตร
v พระธรรมเทศนา :
กรณียเมตตสูตร ตอนจบ
v พระสูตรแนวปฏิบัติ : ลุกขึ้นเถิด
v ปัญญาภิวัฒน์ : ธรรม ๓๗
v มุมมอง : พระพุทธเจ้า
เป็นมนุษย์หรือเทวดา
v กวีพฤษภา : ท่านเป็นใคร ?
v เรื่องชุดพุทธบริษัท :
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพุทธวิสัย

v ในประสบการณ์ :
พระรัตนตรัยอยู่ในพระไตรปิฎก
v ปัญญารัตนะ :
สัลเลขธรรม ตอน ๑
v เดินตามพระ : เมล็ดพันธุ์บาลีใหญ่ งอกงามที่กัมพูชา
v ชวนอ่านหนังสือ : ประวัติพระพุทธเจ้า
ที่น่าสนใจในภาษาอังกฤษ   
v ทัศนะ :
คัมภีร์แผนที่นิรวาน

